CUIDAR COM O CORAÇÃO
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Exercício de 2019

SANTA CASA

MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

DA

A fazer bem desde 1553

www.misericordiagolega.pt

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

EQUADRAMENTO
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã foi criada em 1553 e durante muitos anos direcionou a sua
ação especialmente para minimizar os problemas dos mais pobres, nomeadamente ao nível da
saúde, criando em 1863 o seu grande hospital.
Nos anos 70, a instituição oferece o primeiro serviço direcionado à população idosa e seus familiares,
tendo o ano de 2019 assinalado o 46º aniversário da sua primeira resposta social, o Lar Rodrigo Cunha
Franco. Este trabalho não mais parou, de forma a ir acompanhando a dinâmica da nossa comunidade
e as suas necessidades. Assim, ao longo dos anos, foram criadas novas respostas sociais para que as
pessoas pudessem continuar integradas no seu meio familiar e social, como é o caso do Centro de
Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Centro de Convívio e Academia Sénior - ASEG. De
realçar ainda, a criação do Aldeamento Nossa Senhora das Misericórdias – Sénior Residence e do
Centro de Férias para Pessoas Idosas, Comendador António José Martins Lopes. Estes dois últimos
consideramos que são projetos inovadores que respondem às expetativas dos nossos clientes de se
constituírem como fatores de sustentabilidade da Misericórdia, sendo que o último nasceu de uma
Empresa de Inserção, em parceria com o Centro de Emprego de Torres Novas.
A instituição tem protocolado para além das respostas sociais acima mencionadas, ainda um Centro
de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos, com a Segurança Social em que acolhe
pessoas de todo o distrito de Santarém com graves carências sociais encaminhadas pela tutela.
A nossa MISSÃO é trabalhar diariamente, prioritariamente no concelho da Golegã, em qualquer etapa
do envelhecimento, de forma a promover a funcionalidade e bem-estar dos cidadãos mais velhos.
Tendo como principio orientador as suas vontades próprias, proporcionando um serviço humanizado
adaptado às suas capacidades bio-psico-sociais e espirituais. “CUIDAR COM O CORAÇÃO”.
A VISÃO da Santa Casa da Misericórdia da Golegã é ser reconhecida como uma organização de
excelência na área social, na prestação de serviços diferenciadores por serem próximos, atentos e
inovadores. Temos como META a prestação de serviços centrados na pessoa, num ambiente
personalizado e humanizado, aberto à comunidade que favoreça uma maior autonomia e
independência dos nossos clientes.
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Os nossos VALORES são:
Cuidar do utente sempre com respeito e estima
Respeitar, manter e promover a autonomia do utente e um relacionamento próximo com a
sua família
Proporcionar que cada pessoa possa ser um ser humano único, pelo que respeitamos os seus
ideais, as suas crenças, a sua história e o seu projeto de vida
Monitorizar a avaliação do nosso trabalho é fundamental, procurando sempre apontar para
a melhoria da qualidade dos serviços
Dotar as equipas de profissionais humanos, com competências na área da gerontologia, que
desenvolvam um trabalho de equipa
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INTRODUÇÃO
O ano de 2019 ficou marcado pelo falecimento do Senhor Provedor Honorário, Comendador António
José Martins Lopes, que liderou a nossa instituição por um largo período ininterrupto e que
contribuiu decisivamente para o seu crescimento e valorização, ao mesmo tempo que propiciou a
criação de novas respostas sociais à população idosa deste Concelho. Foi ainda responsável pelo
reforço da notoriedade e importância institucional da Misericórdia da Golegã, pelo seu envolvimento
dinâmico e empenhado nos órgãos sociais da UMP – União das Misericórdias Portuguesas, tendo
liderado o seu Secretariado Regional de Santarém por cerca de duas décadas.
Naturalmente que esta ocorrência marcou tristemente a vida da Misericórdia da Golegã, afetando
de alguma forma toda a estrutura, dados os laços criados durante tantos anos.
Os órgãos sociais responderam contudo diligentemente à resolução do vazio entretanto criado com
esse triste acontecimento, tendo sido eleita, no final de março, uma nova Mesa Administrativa
(constituída pelos membros da anterior), liderada pelo Senhor Provedor José Godinho Lopes, para
cumprirem o mandato social então em curso, que findou no final do ano de 2019.
Como é natural, com o falecimento do Senhor Provedor Honorário, verificaram-se alterações em
relação a algumas dinâmicas e procedimentos de trabalho, que exigiram aos serviços da Santa Casa
o tempo necessário para uma adaptação a uma nova realidade, isto depois de algum tempo de
diagnóstico efetuado pela nova gestão. Importa ainda salientar que todos os projetos então em
curso, antes da transição, foram continuados e estão em execução, nomeadamente a construção dos
novos serviços administrativos, há tanto sinalizados como uma carência da instituição e que irão
seguramente contribuir para mais e melhor organização, eficácia e eficiência dos serviços existentes,
assim como se deram início aos trabalhos da Requalificação do Lar Rodrigo Cunha Franco, no âmbito
de uma candidatura efetuada ao Alt.20 Feder (PT2020), que teve a sua aprovação no final de 2018,
uma obra extremamente importante para a nossa instituição, considerando o desgaste do edificado
desta resposta social ao longo dos anos, que trará seguramente um aumento qualitativo nas
condições dos serviços prestados.
No final do ano de 2019 foram realizadas eleições para os órgãos sociais da Santa Casa – Assembleia
Geral, Conselho Fiscal e Mesa Administrativa, para o mandato social 2020/2023, tendo-se notado a
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introdução de alguns membros da irmandade que não faziam parte desses órgãos no passado, assim
como foi notório o esforço para introduzir neles pessoas do género feminino.
No ano que passou três dos técnicos sociais tiveram baixas médicas prolongadas, por razões
diferentes, o que não deixou de criar alguns constrangimentos e condicionar a capacidade de
resposta.
Por via do exposto, foi feita uma reorganização dos serviços técnicos sociais, quer no que se refere
aos técnicos superiores, quer aos animadores socio culturais.
Ao longo de 2019 tivemos uma técnica de Serviço Social em estágio profissional e, no final do ano,
iniciou-se um novo estágio, desta feita na área da Psicologia, tendo sido importantes esses
contributos como compensação de várias e prolongadas ausências ao nível do seu quadro técnico.
No último ano foi realizada uma ação de formação através de uma candidatura também aprovada na
área da Capacitação para o Investimento Social, que foram abrangidos nove colaboradores, sendo
um contributo teórico e prático para a dinamização do Pólo de Saúde e Bem-Estar que a Misericórdia
promove, junto da sua comunidade, na área da Fisioterapia Cabeleireiro e Nutrição.
Como em anos anteriores, também neste continuámos a dar importância a ações de benchmarking,
desta vez com visita ao Centro de Dia “Saraiva”, em plena zona histórica de Pontevedra, Espanha, de
forma a obter informações que ajudem a melhorar o nosso nível de desempenho. Esta deslocação
possibilitou aos técnicos e a um dos mesários, conhecer outras formas de trabalhar com a população
idosa, tendo correspondido às nossas expetativas, verificados alguns princípios e práticas inovadoras
naquela resposta social.
Ao longo dos anos, e 2019 não foi exceção, preocupámo-nos em servir todos aqueles que nos
procuram, com disponibilidade, flexibilidade, num ambiente acolhedor, caseiro, familiar e humano,
onde impera a autonomia e a qualidade de vida dos nossos residentes e utentes. Temos vindo a fazer
questão de que os equipamentos sociais estejam repletos de objetos com história que refletem a
identidade daqueles que utilizam os nossos serviços, para que a sua “identidade”, que é única e
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preciosa, seja o foco principal do nosso dia-a-dia profissional. Podemos referir que ao longo do ano
que passou o nosso trabalho se centrou cada vez mais na pessoa e não na tarefa, sendo ela é a
principal preocupação do nosso trabalho. A título de exemplo invocamos o serviço de cozinha, que
executa diariamente planos alimentares individualizados e diferenciados em função das
necessidades e cuidados da população idosa residente, mas também dos colaboradores.
Um dos principais objetivos da equipa técnica é que as pessoas “envelheçam como em sua casa”
designadamente nas várias ERPI´s, sendo para isso necessário termos cuidadores bem preparados,
disponíveis e sensibilizados, um quadro técnico competente e empenhado, o envolvimento das
famílias, para que, em conjunto, possamos proporcionar um maior bem-estar de todos aqueles que
cuidamos, logo com melhores resultados a todos os níveis.
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CARACTERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS
| CATEI - CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA IDOSOS E ERPI LAR DR.
FRANCISCO MENDES BRITO
Fundado no ano de 1999,
inicialmente

numa

ala

das

antigas instalações do Hospital
da Misericórdia, tendo na altura
havido

a

requalificação

e

adaptação do espaço para o fim
em causa. Com a saída do Centro
de Saúde foi ocupado, uma nova
ala do 1º andar tem capacidade
para 26 pessoas.
Objetivos:


Responder globalmente às necessidades da pessoa idosa que está em situação de carência
sociofamiliar e/ou económica do concelho e do distrito.



Assegurar o alojamento, a higiene e o conforto pessoal, o tratamento de roupas, a animação
/ lazer, os cuidados de saúde, o apoio religioso e psicossocial do utente.

Sendo um edifício muito antigo carece de
obras de requalificação e adequação aos
atuais requisitos.
A Mesa Administrativa, durante o ano de
2019, diligenciou a execução de projetos para
apresentação de candidatura ao PARES 3.0.
Só com uma profunda transformação do
edificado será possível, a médio prazo, manter o seu funcionamento e continuar dessa forma a
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prestarmos os cuidados necessários.
Existem acordos de cooperação com o Estado, por via da Segurança Social, para 17 utentes em
acordo atípico 17 (CATEI) e 7, em regime normal.

| ERPI LAR RODRIGO DA CUNHA FRANCO

Criado em 1973, foi para esse efeito adaptada uma casa senhorial doada à Misericórdia, pela família
Franco. Esta família era proprietária de importante casa agrícola, situada em pleno centro da Vila.
Apesar de a sua capacidade ser de 52 pessoas, esta estrutura residencial, não perdeu o ambiente
personalizado, que reflete as vivências de quem lá reside.
O modelo de intervenção implementado tem por base os serviços centrados na pessoa, por isso se
pretende que o ambiente seja flexível acolhedor e, especialmente, muito “caseiro” para que a pessoa
possa “Viver como em casa”.
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| CENTRO DE FÉRIAS PARA SENIORES, COMENDADOR ANTONIO JOSÉ MARTINS LOPES

Neste edifício funcionou o Jardim de Infância durante cerca de 20 anos, tendo sido demolido e
reconstruído no ano de 2001, com a traça original, um Centro de Férias ao qual foi atribuído, por
proposta da Mesa Administrativa e aprovação pela Assembleia Geral, já em 2018, o nome do Senhor
Provedor Honorário, António José Martins Lopes, grande impulsionador desta operação urbanística,
tendo a obra sido comparticipada pelo IEFP através da criação de uma Empresa de Inserção em
parceria com os parceiros locais, Segurança
Social de Santarém e Centro de Emprego de
Torres Novas.
Esta resposta garante estadias temporárias ou
em períodos mais alargados, sendo uma
unidade especializada, por forma a contribuir
para o bem-estar e reabilitação, num ambiente
acolhedor e personalizado e tem capacidade
para 21 pessoas.
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| ALDEAMENTO NOSSA SENHORA DAS MISERICÓRDIA, SÉNIOR RESIDENCE

Este complexo de residências, inaugurado no 2000, é constituído por 24 residências de tipologia T1,
construídas por três fases distintas e totalmente habitadas.
À medida que caminhávamos para o término do Séc.XXI e com uma
grande ambição de dotar a Misericórdia da Golegã com mais,
melhores e mais diversificadas respostas sociais, em observância das
transformações que se adivinhavam, o então Senhor Provedor
Martins Lopes empenhou-se particularmente na execução deste
projeto, persistindo perante as dificuldades e vencendo algum
ceticismo então reinante quanto ao risco associado a este
investimento. Na sua perspetiva, além da abertura do leque da oferta
que a instituição proporcionaria, era sua convicção que este
investimento se tornaria importante para a sustentabilidade
financeira da Santa Casa. Depois das primeiras 4 residências, foram
construídas mais 12 e finalmente mais 8, sendo hoje absolutamente
consensual a sua importância para a Misericórdia, como vaticinado pelo seu principal impulsionador.
Naturalmente que a construção faseada foi permitindo corrigir algumas desconformidades face às
primeiras, no início deste século. As residências estão dotadas das condições necessárias para serem
habitadas por pessoas idosas, nomeadamente em relação às acessibilidades e ajudas técnicas
adequadas.
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Como complemento ao aldeamento e tendo em vista a necessidade de criar condições para um
envelhecimento ativo, foram, mais tarde, criadas as horas biológicas
Esta resposta social tem uma equipa fixa, com as competências técnicas adequadas e muito
experiente.
De uma forma geral, os serviços prestados são de Apoio Domiciliário existindo no entanto, pela sua
autonomia e independência, vários residentes que não têm com a Santa Casa qualquer serviço
contratado, habitando simplesmente no Aldeamento.

| SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Implementado em 1980, a funcionar sete dias por semana, das 8h00 às 17h30, com três equipas de
duas colaboradoras que prestam os serviços no domicílio na Vila da Golegã e no lugar de São Caetano.
Tem ainda uma Técnica de Serviço Social que faz a coordenação desta resposta social e ainda
dinamiza a área da socialização.
Os serviços prestados, nos termos determinados pela tutela,
são os seguintes:


Alimentação



Higiene e Conforto Pessoal



Tratamento de Roupas



Higiene Habitacional



Socialização



Teleassistência (24h)

Existem ainda outros serviços que consideramos inovadores, nomeadamente a Reabilitação física e
o acompanhamento na área da Saúde e Nutrição, por exemplo na preparação e administração de
medicação, acompanhamento a consultas, que por vezes inclui o próprio transporte e por fim ainda
um plano de dietas alimentares, de acordo com as necessidades de cada pessoa.
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| CENTRO DE DIA
Fundado em 1979, labora das atuais instalações desde 2010. Fruto de um investimento com capital
próprio da Santa Casa, o novo edifício veio oferecer muito melhores condições, a todos os níveis, a
utentes, familiares e colaboradores. Sob o lema Centro de Dia, Centro de Vida constitui-se como um
reforço nas relações interpessoais e na integração social. Equipamento moderno, com muita

luminosidade e climatização e bem integrado no Complexo Social Campus Misericórdia XXI. Tem uma
equipa constituida por 4 colaboradoras que inclui uma Técnica de Serviço Social desde agosto de
2019, que faz a coordenação.
Quanto aos transportes são efetuados pelas próprias colaboradoras e ainda realizados com o apoio
do nosso motorista.
Benefícios:


Prevenir situações de dependência e promover a autonomia;



Promover as relações pessoais entre as gerações, evitando o isolamento;



Favorecer a permanência do utente no seu meio habitual de vida;



Contribuir para retardar o internamento em estruturas residenciais;



Promover a autoestima e a inserção social e comunitária;
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| CLUBE VIDA
No Clube Vida, localizado no centro da Vila, na ex-Casa Vaz, funciona atualmente o Centro de
Convívio, a Academia Sénior, Refeitório Social, Cafetaria e a Lojinha Social.

O Centro de Convívio foi fundado em Maio de 1990 e a Academia Sénior foi criada em 2003, registada
na RUTIS. – Rede das Universidades de Terceira Idade.
Neste edifício, que sofreu várias operações urbanísticas de reabilitação adequação às necessidades
ao longo dos anos, dispõe de salas de formação, refeitório, instalações sanitárias, sala de informática,
sala de ioga e música, bar, pátio e biblioteca, além de gabinetes de trabalho, cozinha e vestiários.
Benefícios:
 Envelhecimento ativo;
 “Diversão Inteligente”
 Participação Social
 Promoção da autonomia no meio familiar, social e comunitário;
 Educação para a Saúde
Estas respostas são muito importantes para a comunidade sénior da vila e do concelho, já que
permitem uma aprendizagem permanente e constante – com formação em inglês e informática,
por exemplo -, tão importante para a valorização das pessoas, ao mesmo tempo que propicia um
vasto conjunto de atividades lúdicas, passeios e visitas culturais.
O Clube Vida assume-se como uma das respostas sociais mais importantes no retardamento da
necessidade da institucionalização das pessoas idosas.
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CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES
| FREQUÊNCIA MENSAL
No quadro seguinte sintetiza-se a frequência e taxas de ocupação das respostas sociais de
internamento, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.
TAXA
OCUP.

RESP.SOCIAL

JAN

FEV MAR ABR MAI JUN

JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA

CATEI/ LAR
DR.
FRANCISCO M.
BRITO

26

26

26

26

26

26

26

26

25

25

25

26

26

99%

LAR RODRIGO
DA CUNHA
FRANCO

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

54

53

100%

CENTRO DE
FÉRIAS

17

18

19

19

19

18

19

18

18

18

21

18

19

88%

ALDEAMENTO
SÉNIOR*

30

30

30

31

28

28

28

28

30

28

28

28

29

*

CENTRO DE
DIA

27

27

27

27

29

29

29

29

29

29

29

29

28

98%

SERVIÇO DE
APOIO
DOMICILIÁRIO

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

100%

* Apesar de cada habitação permitir o alojamento de 2 pessoas, por vezes não acontece devido à
composição de agregados familiares e por isso não deve ser considerada a taxa de ocupação.

As respostas sociais protocoladas com a Segurança Social, sob acordo de cooperação apresentaram
taxas de ocupação satisfatórias.
Importa no entanto referir que durante o ano de 2019, o Centro de Férias esteve abaixo da
capacidade, o que provocou também uma redução de receita importante durante o exercício.
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| MÉDIA DE IDADES
Regista-se uma média de idades bastante elevada, nomeadamente no Centro de Férias, onde esta se
situa nos 88 anos. A mais baixa é a do Centro de Convívio como seria expetável. A maioria das
respostas sociais assinala uma média de idades superior a 80 anos, como se pode verificar abaixo no
gráfico. A Média total nas várias respostas socias é de 81 anos.
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Média de Idades

77

81

72

88

SAD

Centro de
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Centro de Aldeament
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o Sénior
Franco
84
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| NATURALIDADE
SAD - Serv.Apoio Domiciliário

•Golegã: 26
•Concelhos Vizinhos: 5
•Outros Concelhos: 6

Lar Rodrigo da Cunha Franco

•Golegã: 36
•Concelhos Vizinhos: 9
•Outros Concelhos: 9

Lar Francisco Mendes
Brito/CATEI

•Golegã: 11
•Cocelhos Vizinhos: 5
•Outros Concelhos: 10

Aldeamento Nossa Senhora
das Misericórdias

•Golegã: 9
•Concelhos Vizinhos: 4
•Outros Concelhos: 18

Centro de Dia

•Golegã: 15
•Concelhos Vizinhos: 6
•Outros Concelhos: 8

Centro de Férias para
Pessoas Idosas

•Golegã: 7
•Concelhos Vizinhos: 3
•Outros Concelhos: 8

Centro de Convívio/ASEG

•Golegã: 100
•Concelhos Vizinhos 9:
•Outros Concelhos:0
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Em resumo, os nossos utentes dividem-se, em relação à naturalidade, da seguinte forma:
Concelho da Golegã: 67%

Concelhos Limítrofes: 13%

Outros Concelhos: 19%

Nota-se, em especial nas respostas sociais de Centro de Férias e Aldeamento Nª Senhora das
Misericórdias, uma predominância de pessoas de concelhos mais afastados face aos limítrofes, o que
representa, por um lado, uma oportunidade interessante para a instituição e, por outro, a
confirmação do prestígio e posicionamento da Misericórdia da Golegã em determinados segmentos
de respostas sociais.

| HABILITAÇÕES ACADÉMICAS E ESCOLARIDADE
Existe ainda uma grande percentagem de beneficiários que não possuem estudos, característica por
certo, de ser uma população originária do meio rural. No entanto, podemos verificar que no Centro
de Férias, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e, principalmente, Centro de Convívio, esta
realidade já se começa alterar. Para ilustrar destaca-se por exemplo 12 pessoas, com licenciatura no
nosso Centro de Convívio/ASEG.

SAD - Serviço de
Apoio Domiciliário

Lar Rodrigo da Cunha
Franco

Lar Francisco Mendes
Brito/CATEI

Sem Estudos

Sem Estudos

Sem Estudos

7

13

6

1º Ciclo

1º Ciclo

1º Ciclo

22

32

15

2º Ciclo

2ª Ciclo

2º Ciclo

6

7

1

Secundário

Secundário

Secundário

0

1

0

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

0

1

0

Desconhece

Desconhece

Desconhece

2

0

4
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Aldeamento Nª
Senhora das
Misericórdias

Centro de Dia

Centro de Férias

Centro de
Convívio/ASEG

Sem Estudos

Sem Estudos

Sem Estudos

Sem Estudos

1

2

0

4

1º Ciclo

1º Ciclo

1º Ciclo

1º Ciclo

12

23

14

57

2º Ciclo

2º Ciclo

2º Ciclo

2º Ciclo

6

4

0

19

Secundário

Secundário

Secundário

Secundário

4

0

0

19

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

6

0

4

10

Desconhece

Desconhece

Desconhece

Desconhece

2

0

0

0

| GRAU DE DEPENDÊNCIA
O grau de dependência é bastante elevado em todas as ERPI,s. Para ilustrar esta realidade, podemos
referir que não existem quaisquer pessoas autónomas. De referir que apenas no Aldeamento Sénior
e no Centro de Dia existem pessoas com autonomia, não necessitando de apoios para a realização
das suas Atividades de Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária.

Aldeamento Sénior

Dependente
O grau de dependência é bastante elevado em todas as ERPI,s. Para ilustrar
esta realidade,
Centro de Dia

podemos referir que não
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Pág. 16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

Nas ERPI’s – internamentos – a realidade é bem distinta do cenário das restantes respostas sociais,
ilustradas no gráfico anterior.

Centro de Férias

Rodrigo da Cunha Franco

Dependente
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Independente com
Supervisão
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| COM QUEM VIVEM
Este parâmetro visa analisar com quem vivem os nossos utentes das diversas respostas sociais,
excluindo, por razões evidentes, os das estruturas residenciais.

Resposta Social

Outros

Total

Sozinho

Família

Casal

Centro de Dia

13

11

4

1

29

SAD

18

3

14

2

37

Centro de Convívio/ASEG

34

7

67

1

109

Total

65

21

85

4

175

Podemos observar que 65 pessoas - 37 % - do universo das 175 que frequentam as respostas sociais
indicadas no quadro, vivem sozinhas, um rácio superior à média nacional. Em todas as respostas
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existem pessoas a viver com o respetivo cônjuge. Quanto ao Centro de Dia ainda existem onze
pessoas, que vivem com os filhos, pois estes podem contar com o bom suporte desta resposta social.

ÁREAS TERAPEUTICAS E OUTRAS
| ENFERMAGEM
A enfermagem tem um papel preponderante na vida dos residentes, pois os cuidados de saúde
primários são um procedimento básico e complementar com grande relevo e de grande
importância nas dinâmicas dos serviços, nas ERPI´s e no Aldeamento Sénior.
Para além da função mais direta, a técnica de enfermagem tem como preocupação e
responsabilidade trabalhar na prevenção, sendo assim desenvolvidos alguns programas no âmbito
da educação e sensibilização dos utentes para promoção de hábitos de vida saudáveis.
Por exemplo, na toma da medicação, no controlo da diabetes, na avaliação da tensão arterial, na
prevenção de escaras, entre outros.
E ainda, demos relevo a outro âmbito do trabalho da enfermagem que é a formação contínua dos
colaboradores ao nível das boas práticas, através de procedimentos específicos, capacitando-os
para a melhoria dos cuidados prestados diariamente ao utente.
A saúde nas estruturas residenciais é assim uma área fulcral para os utentes e famílias. A equipa
esforça-se todos os dias para responder aos desafios diários que surgem e que é necessário
intervir com celeridade e competência.
Durante o ano de 2019 esta foi uma área seriamente afetada devido ao facto de termos visto sair
uma das enfermeiras com vínculo laboral à SCM e outra como uma baixa muito prolongada, o que
nos fez estar na contingência de termos apenas, em boa parte do ano, recursos de enfermagem
em regime de avença.

| MEDICINA
A Santa Casa da Misericórdia desde sempre que esteve preocupada com a saúde dos seus utentes,
desde os anos oitenta que sempre houve Médico na instituição.
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Foi a Dra. Ana Marta (que efetua 50% do seu trabalho em regime de voluntariado) e o Dr. João
Belchior asseguraram os serviços de medicina durante o ano de 2019.
Durante o ano foram feitas várias tentativas de reorganização dos serviços de saúde, muito
dificultados pelas baixas e alguma volatilidade nos prestadores de serviços, em regime de avença.
O facto dos médicos da SCMG poderem acompanhar os utentes permite o estabelecimento de
uma relação próxima com os mesmos, transmitindo segurança não só aos próprios, como aos seus
familiares e colaboradores.
Temos ainda em regime de voluntariado o Psiquiatra Professor Doutor Manuel João Quartilho,
que faz algumas consultas quando se justifica e colabora no receituário específico da sua área.
Apesar destes apoios articulamos sempre com a Unidade de Saúde Familiar da Golegã, pois todos
os utentes estão inscritos neste serviço, para puderem fazer os seus exames médicos e algumas
consultas da especialidade no âmbito do SNS.

| FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA
Reabilitar é o principal objetivo desta equipa pois as suas competências profissionais são muito
importantes para os desafios que se colocam a quem tem alguma limitação funcional. Para
reforçar este empenho da SCMG admitiu em julho de 2018 nos seus quadros um Fisioterapeuta
que possibilitou um trabalho mais rigoroso nesta área e o enquadramento técnico das duas
colaboradoras auxiliares de Fisioterapia.
No entanto já foi em de 2006 que
a Santa Casa da Misericórdia da
Golegã passou a contar com um
técnico

desta

área,

para

a

melhoria da qualidade de vida de
quem cuidamos. A equipa de
reabilitação tem crescido e tem
desenvolvido vários programas
desde o treino de marcha e
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mobilidade, a terapia respiratória, as massagens terapêuticas e de conforto, entre outras, sempre
com o objetivo de melhorar, manter e/ou recuperar a autonomia e reforçar a autoestima de todos
os utentes.
A reabilitação tem sido uma mais-valia no complemento dos cuidados que prestamos aos utentes
e um reforço positivo no que diz respeito aos cuidados de saúde. De salientar que durante todo o
ano de 2019 acompanhámos nesta área 3 a 4 pessoas da comunidade/semana, sendo um fator a
realçar este alargamento de serviços prestados na vila, pela SCMG.
Na área da reabilitação, temos também sessões de ginástica com vários níveis, de acordo com as
capacidades dos utentes, dinamizadas pelo Prof. José Miguel Riachos. Acreditamos que o exercício
físico pode e deve fazer a diferença já que seguramente contribui para diminuir patologias e
promove um envelhecimento ativo e mais saudável. Estas sessões de ginástica aconteceram ao
longo do ano duas vezes por semana.

| NUTRIÇÃO
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã tem na sua equipa multidisciplinar, desde 2012, a Dra.
Joana Gonçalves, Nutricionista, sinalizada que estava a importância da área da nutrição como uma
área relevante para a melhoria de vida dos utentes e colaboradores.
Em todas as respostas sociais consideramos que a área alimentar tem uma importância acrescida,
pois além de se refletir na saúde é ainda muito aconchegante, para vivências felizes dos nossos
residentes.
A Nutricionista tem tido um papel preponderante, no que diz respeito à realização e adequação
dos planos alimentares para os utentes, de acordo com as suas patologias, na definição dos planos
de Dietas específicas, na elaboração das ementas semanais, no aconselhamento nutricional a
utentes e colaboradores.
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Tem sido preocupação constante a promoção de
hábitos alimentares saudáveis, tanto para os
utentes como colaboradores, através de ações de
sensibilização,

oficinas

de

culinária,

aconselhamentos, consultas, acompanhamento
individualizado e implementação de alguns
procedimentos práticos por exemplo reforço
hídrico em vários, momentos do dia, pois sabemos
como é importante esta prática para prevenção de algumas doenças associadas à idade e à
dependência.
Também temos evoluído na melhoria da implementação dos muitos procedimentos de higiene e
segurança alimentar, nas várias cozinhas e copas.

| ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
Desde de sempre que a animação e socialização têm assumido um papel de extrema importância nas
estruturas residenciais e outras respostas sociais de apoio aos Seniores da Santa Casa da Misericórdia
da Golegã. A animação tem como principal objetivo a promoção sociocultural, nomeadamente
através de várias expressões artísticas.
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Também tem como objetivo a integração ativa dos utentes e residentes na vida da instituição, ainda,
potenciar a autonomia da pessoa, sempre com uma atitude positiva e de promoção de atividades
animação “inteligente.”
A equipa tem trabalhado para que os momentos/atividades/programas de animação sejam um
estímulo permanente da vida mental, física, afetiva e até espiritual das pessoas, que “cuidamos com
o coração”.
Existiram áreas e programas diferenciados, que foram desenvolvidos neste âmbito, nomeadamente:


Tardes lúdicas no exterior, usufruindo dos espaços exteriores tão agradáveis que a
Misericórdia dispõe;



Saídas ao exterior, redescobrindo o concelho da Golegã;



As atividades com outros parceiros tanto da comunidade como de outras Misericórdias do
distrito, nomeadamente o projeto por altura da Feira do Cavalo “Os cavalos da nossa
Coudelaria”



Os encontros intergeracionais, promovendo a partilha de saberes, e o intercambio de
vivências com os mais jovens;



Os vídeos, sessões de fotografias temáticas para as redes sociais, momentos de orientação,
verbalização de desejos.



Utilização diária da plataforma Sioslife, pelos utentes

Nesta área da animação, entendemos que cada colaborador também deve ter um pouco “animador”,
pois temos como dever promover e estimular a pessoa a desenvolver as suas AVD’s, a partilhar
alegrias e apoiar na superação das dificuldades. No entanto, não nos devemos esquecer que temos
de respeitar as decisões, os gostos e os “silêncios”, daqueles com quem trabalhamos.

| CABELEIREIRO E ESTÉTICA
Temos um salão de cabeleireiro no Lar Rodrigo da Cunha Franco com uma colaboradora a tempo
inteiro que responde aos utentes de todas as respostas sociais e ainda de alguns alunos da Academia
Sénior.
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É um espaço moderno e funcional, com um ambiente agradável onde os residentes gostam de se
deslocar. Todos sabemos que uma imagem cuidada influi no bem-estar dos nossos utentes.
Por isso que a Misericórdia criou este serviço há mais de uma década. Ao longo desses anos, os
utentes puderam usufruir não apenas de serviços de cabeleireiro, mas também de serviços
diversificados de estética alguns deles
relevantes como forma de prevenção de
patologias de envelhecimento.
O cabeleireiro é um espaço de excelência para
a socialização e bem-estar dos utentes,
especialmente das estruturas residenciais,
pois o cuidar da imagem é de grande
importância para melhorar a autoestima.
Algumas colaboradoras também utilizaram
este serviço gratuitamente e puderam rentabilizar o “seu tempo” aproveitando por exemplo a pausa
da hora do almoço para cuidar do cabelo. Uma parte significativa dos trabalhadores usufruíram do
serviço pelo menos uma vez no ano de 2019.
Salientamos ainda o projeto existente, designado por “Um espelho reflete mais que um penteado”
em que se aborda um pouco da história de vida dos utentes, que depois de devidamente autorizada,
é divulgada nas nossas páginas nas redes sociais. Infelizmente, no ano de 2019 notou-se um grande
abrandamento dessa atividade.

| HORTAS BIOLÓGICAS
Este projeto foi iniciado com as hortas de cheiros para que tivéssemos algumas plantas aromáticas
para os nossos serviços de cozinha e também para recriar a figura da horta, tão importante, na vida
das pessoas, nascidas predominantemente numa terra essencialmente agrícola.
Além disso, é uma forma bastante saudável da promoção do envelhecimento ativo. Posteriormente,
por iniciativa da Mesa Administrativa, foram criados 14 canteiros, construídos em elevação, que
estão distribuídos pelos vários residentes, para os quais viriam de resto a ser aprovadas duas
Pág. 23

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

candidaturas a dois projetos. De notar que ainda hoje são
produzidas plantas aromáticas que são utilizadas pelos nossos
serviços de cozinha.
Com esta nova realidade, foi possível dinamizar ao longo dos
últimos anos um projeto intergeracional designado por “dos 8 aos
80” com as crianças do Centro Social e Paroquial da Golegã, onde
estas aprendem o ciclo das plantas e realizam algumas pequenas
tarefas necessárias ao cultivo das hortas, culminando com a
degustação de um almoço que designamos pela “Sopa dos Avós”.

| ATIVIDADES RELIGIOSAS
Sendo a nossa instituição uma associação de fiéis com personalidade jurídica canónica, preocupamonos quotidianamente com a espiritualidade dos nossos utentes, tendo o apoio do Pe. Padre Pedro e
de vários voluntários para iniciativas de cariz religioso.
Assim, para além da Eucaristia semanal, tivemos grupos de leitura de textos bíblicos, o terço em
algumas alturas do ano, a Via Sacra na semana Santa, o terço no Mês de Maria foram estes momentos
religiosos, que ajudaram a promover a fé dos utentes.
Havia o hábito de abrir as portas da capela da
Misericórdia, em especial pela altura do São Martinho,
pois são muitos aqueles que querem conhecer o nosso
património. No início de 2018 passou a existir a
celebração da Eucaristia nas últimas sextas-feiras do mês,
sendo de realçar a participação de pessoas da comunidade, para além dos nossos utentes.
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No início de 2019 este espaço de culto, com o apoio de um dos residentes do CATEI, passou a estar
aberto diariamente o que foi duplamente importante, por um lado porque há sempre alguém que
passa e faz as suas orações e que quer conhecer este lugar de culto e por outro o senhor passou a
ter um projeto de vida, como guardião da Capela Nossa
Senhora dos Anjos.
Temos ainda uma pequena Capela situada no lugar de São
Caetano, uma capela Mortuária construída em 2001 e ao
serviço da comunidade e a Capela do Lar Rodrigo da Cunha
Franco, também ela com atividade religiosa regular.
Na sequência da nossa tradição, promovemos em maio de
2019 a celebração da Procissão em Honra da Nossa Senhora dos Anjos, que contou com alguns
parceiros da Vila da Golegã e vários representantes de Misericórdias do Distrito, que passou pelas
principais artérias da Vila e que culminou com uma Missa Campal no Pátio da Nora, que tanto
agradou aos nossos utentes e comunidade.

| SERVIÇO SOCIAL
É uma das áreas e serviços com maior amplitude na SCMG e onde a instituição está bem preparada,
já que possui 5 técnicos com formação superior de Serviço Social.
O grande objetivo da equipa é estar próximo dos utentes e
residentes na procura da concretização dos seus planos de
cuidados e para que as suas identidades, vivencias e memórias,
sejam respeitadas.
As famílias são um igualmente um foco de preocupação
permanente da nossa equipa de serviço social, sendo
determinantes como parceiros ativos na prestação de cuidados
aos utentes e residentes. Porque temos uma perspetiva
integrada de todos os passos do processo de apoio às pessoas,
temos vindo a melhorar a articulação e os procedimentos, desde

Pág. 25

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

a fase das admissões, como ao longo da permanência dos utentes enquanto beneficiários dos nossos
serviços.
A comunidade onde nos inserimos assume também uma relevância especial e determinante.
Acreditamos que com um maior envolvimento poderemos propiciar melhores condições, não
necessariamente físicas, de bem-estar mais abrangente.
Temos a noção dos benefícios do reforço das relações de proximidade entre a Misericórdia e a
comunidade local. Temos por isso a obrigação de dar continuidade e reforçar a promoção de um
conjunto de iniciativas abertas à comunidade que para que a interação seja cada vez mais profícua e
frutuosa.

OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO
| REFEITÓRIO SOCIAL E CAFETARIA – CLUBE VIDA
Pelo menos uma vez por semana os utentes da ASEG puderam utilizar o Refeitório Social ou levar
refeição em Take Away. Durante o ano 2019 foram servidas 384 refeições, sendo a média mensal de
32.
São as refeições temáticas que têm sempre mais participantes, pois os utentes e alunos têm a
possibilidade de experienciar diferentes tipos de alimentação face ao que habitualmente consomem,
nomeadamente refeições étnicas e de características de outros países.
A Cafetaria do Clube esteve aberta todos os dias da semana, sendo frequente que os alunos se
desloquem ao Clube Vida, apenas para usufruírem deste serviço, sendo nossa preocupação colocar
ao seu dispor produtos a preços convidativos e confecionados por nós.

| TELEASSISTÊNCIA
Este serviço tem vindo, ao longo dos anos, a ganhar mais expressão na nossa comunidade, desde que
foi considerado como um serviço adicional aos antes prestados no âmbito do Apoio Domiciliário.
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Temos algumas pessoas externas a essa resposta social que também requisitaram este serviço,
nomeadamente uma pessoa das residências. Esta é uma solução muito importante, já que confere a
possibilidade de auxílio às pessoas que vivem sozinhas e sabem que podem recorrer a este serviço
em diversas situações, nomeadamente de emergência.

| CANTINA SOCIAL
A Santa Casa tem um protocolo, no âmbito da convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais, para
o programa de Emergência Alimentar, com o Instituto da Segurança Social I.P.
Esta resposta estende-se a todo o concelho depois de,
em 2018 e por decisão da tutela, ter deixado de existir
em Azinhaga e Pombalinho. Durante todo o ano de
2019, foram distribuídas uma média mensal de 5
refeições por mês. Em relação ao perfil dos
beneficiários, são indivíduos do sexo masculino, que
vivem

sozinhos,

normalmente

sem

condições

habitacionais, sem atividade profissional fixa e apresentam carências sociais, estando a beneficiar
também do rendimento social de inserção.
Apesar de ser uma resposta social com abrangência reduzida – podemos apoiar, sob protocolo, até
6 pessoas – não deixa de se assumir como uma resposta importante.
Refeições distribuídas ao longo do ano de 2019:
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

4

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

6

Como se pode verificar apenas no mês de dezembro atingimos a cota máxima, mas ainda assim foi
constante a necessidade de apoio durante todos os restantes meses. As refeições são distribuídas
sete dias por semana.
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| AJUDAS TÉCNICAS
Temos algumas ajudas técnicas para disponibilizar às pessoas da comunidade, apesar de alguns
serem ainda pertença do antigo hospital, concretamente as camas articuladas, já obsoletas e muito
pouco funcionais.
De notar que este serviço, gratuito, não é exclusivamente direcionado à população idosa mas a quem
necessite, independentemente da faixa etária.
Em 2019 foram-nos solicitadas sete ações de disponibilização de ajudas técnicas, na sua maioria
cadeiras de rodas. Os utentes de SAD também requisitam estes apoios, pois são muito úteis para o
seu bem-estar e ainda para os cuidados prestados pelas nossas equipas.

| MESAS DA MEMÓRIA
Esta iniciativa tem vindo a ser dinamizada nas várias valências,
nomeadamente nos ERPI’s. São muito importantes na
perspetiva da estimulação cognitiva e na socialização dos
utentes, sendo desenvolvidas quase diariamente sessões
praticas com o apoio dos profissionais responsáveis. Os
trabalhos aqui efetuados servem por vezes para decorar os
espaços comuns dos equipamentos, tendo como objetivo situar
as pessoas no tempo e no espaço e ainda estimular a
motricidade fina, tendo ainda em vista a preservação das suas competências, saberes e autonomia.

| AMBIENTE
A preocupação com o ambiente está presente no quotidiano da nossa instituição, tendo sido
introduzidas algumas boas práticas, nomeadamente na separação dos lixos, parcerias com empresas
de recolha de produtos como óleos, resíduos hospitalares, etc.
Procedimentos e ações de sensibilização para redução de consumos energéticos e água acabam
também por influenciar positivamente as questões ambientais.
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Foram efetuados alguns investimentos relevantes nos últimos dois anos, nomeadamente em painéis
solares no Complexo Social Misericórdia XXI e alteração de combustível para águas quentes sanitárias
e aquecimento do Centro de Férias – de gasóleo para gás natural. São, por um lado, investimentos
reprodutivos e, por outro, amigos do ambiente.

| FAMÍLIAS
As famílias são um pilar fundamental para o sucesso da nossa ação diária.
Temos vindo a desenvolver e dinamizar várias iniciativas com o objetivo do envolvimento das
famílias, nomeadamente em dias especiais, como o dia dos avós, dia internacional das famílias, natal,
entre outros.

| VOLUNTARIADO
O voluntariado tem uma grande expressão na SCMG, nomeadamente ao nível do apoio religioso,
uma vez que todas as semanas, foram os voluntários que apoiaram na Celebração da Eucaristia, na
Celebração da palavra e ainda reflexão de textos Bíblicos.
Além das atividades religiosas tivemos 11 formadores de
alguns dos módulos da ASEG do ano letivo 2018/2019, que
semanalmente dinamizam as suas aulas. Sem o seu contributo
seria muito mais difícil manter uma oferta tão diversificada
aos nossos alunos.
Esse contributo estende-se para lá doano letivo da ASEG,
nomeadamente na época de férias, com a realização dos Mini
Cursos de Verão. Como habitualmente, foi realizado em
dezembro de 2019 um almoço para assinalar o Dia Internacional do Voluntário, que reuniu os
voluntários da Instituição com o Senhor Provedor e membros da Mesa Administrativa, também eles
voluntários.
Na sua intervenção, o Senhor Provedor destacou a preciosa colaboração dos voluntários,
manifestando, também em nome da Misericórdia e dos seus utentes e alunos, a sua profunda
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gratidão pelo valoroso contributo de todos quantos se voluntariam para nos ajudar nas nossas nobres
causas.

| ORGANIZAÇÃO INTERNA
Após um breve período de diagnóstico, entre os meses de abril e maio de 2019, foram introduzidas
algumas alterações ao nível da organização interna, por várias vias.
Por um lado, alterando alguns procedimentos internos e adotando medidas de modernização
administrativa, que visaram agilizar processos administrativos e melhorar a qualidade e celeridade
do reporte à gestão, promovendo ainda a responsabilidade dos intervenientes, em relação aos
passos que lhe competem;
Por outro lado, no que diz respeito aos serviços sociais, foram introduzidas alterações diversas, desde
a descentralização de decisões por parte do responsável técnico pela coordenação, com aumento da
autonomia dos técnicos superiores de serviço social, alocando-os ainda a cada uma das respostas
sociais. Esta ação foi no entanto afetada pela ausência, em grande parte dos meses de 2019, de
alguns técnicos de serviço social, o que acabou por comprometer os benefícios que nortearam as
alterações preconizadas.

| COMUNIDADE E PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Estivemos presentes em vários fóruns locais direcionados para a área social, nomeadamente Rede
Local de Ação Social, CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, RSI – Rendimento Social de
Inserção, participando das reuniões das Comissões Restritas destes organismos. É um privilégio para
a Misericórdia fazer parte da definição das orientações sociais do concelho e colaborar para
minimizar os problemas sociais do nosso concelho.
Salientamos as parcerias com as autarquias locais, com o Centro Distrital de Santarém da Segurança
Social, NERSANT, EAPN, Estabelecimentos de Ensino, nomeadamente profissional, Misericórdias do
Distrito de Santarém, Serviços de Saúde, GNR, Bombeiros Voluntários da Golegã, IEFP – Instituto de
Emprego e Formação Profissional de Santarém e de Tomar e ainda o Centro de Emprego de
Santarém.
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A redução da equipa técnica social em 2019 condicionou ainda assim algumas presenças em reuniões
mensais da Rede Social. No ano que passou foram efetuadas nas nossas instalações, para além das
reuniões do Núcleo Executivo do Rendimento Social de Inserção, uma da Rede Anti Pobreza, Núcleo
de Santarém e ainda uma reunião do Núcleo da Rede Social.

| SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Temos, nos termos da Lei, um prestador de serviços externo
que nos assegura um trabalho de proximidade a este nível,
nomeadamente, nas consultas de medicina e ainda na
avaliação de riscos de todos os edifícios.
Foram dados alguns passos em algumas dos equipamentos,
na

implementação

das

medidas

de

autoproteção,

nomeadamente com a afixação dos números de telefone de
emergência e ainda a afixação em placards dos planos nos
respetivos equipamentos.
De salientar a aprovação destas medidas no edifico do
Centro de Dia e ainda foram efetuados quatro pequenos
simulacros efetuados com alguns funcionários, tanto neste serviço como na lavandaria.
A implementação das medidas de autoproteção exige o empenho de todos com um trabalho de
entrega e de verificação diária, para que a segurança seja a melhor, para todos, assim temos muito
que fazer, nomeadamente na atualização das plantas de emergência, na verificação de todos os
sistemas de deteção de incêndios.
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PRINCIPAIS INICIATIVAS E EVENTOS REALIZADOS
Durante o ano de 2019 foram realizadas diversas iniciativas e eventos, em todas as respostas sociais,
direcionadas a todos os nossos utentes.
Sintetizamos abaixo as mais relevantes:
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| ATIVIDADES - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Foi numa solarenga tarde de outubro que
os utentes de SAD foram realizar um PicNic na zona ribeirinha da vila da Barquinha
e ver o Castelo em Tancos. Tornou-se assim,
uma tarde muito agradável de convívio para
todos, podendo disfrutar de uma bela saída
ao exterior.

De forma a assinalar a chegada de uma quadra
tão querida por todos, nesta tarde, os utentes
reuniram-se para elaborarem arranjos de
Natal. Todos se mostram surpresos e
satisfeitos por terem conseguido elaborar
arranjos tão bonitos.

As nossas refeições são dos serviços mais
pretendidos pelas pessoas que optam por continuar
a viver nas suas casas.

| ATIVIDADES - LAR RODRIGO DA CUNHA FRANCO

As visitas foram uma constante ao longo do ano
apesar de existirem, infelizmente, um número
substancial de utentes que, por não terem familiares,
acabam por não ser visitados.
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As tardes de estimulação cognitiva e de
dinâmicas de grupo são de grande importância
para promover a autonomia e a socialização
entre pares.

| ATIVIDADES – CATEI / LAR DR. FRANCISCO MENDES DE BRITO
Foi com devoção que os utentes ajudam a encher a Capela quando existe a celebração da Eucaristia.
De realçar a importante colaboração de um dos utentes que ajuda a manter a porta aberta,
permitindo a sua visitação e colocando-a assim ao dispor dos fiés da comunidade local e fora dela.
Realização de trabalho alusivo ao Dia de Espiga sendo uma data
que todos gostam de recordações e que têm boas memórias,
pois era aí que muitas vezes começavam a namorar.
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| ATIVIDADES – CENTRO DE FÉRIAS

Foi de forma alegre que os utentes do Centro de Férias passaram uma tarde animada ao som do
grupo “Arregaita”, neste dia puderam relembrar músicas de outrora e também dançar.
Em Dezembro e de maneira a Celebrar o Natal, quadra particularmente querida e importante para
todos, os utentes do Centro de Férias fizeram um presépio vivo para presentear os seus familiares.
As refeições e atividades no exterior já se tornaram parte integrante das rotinas dos utentes do
Centro de Férias. É com muito agrado que os mesmos usufruem do espaço exterior desta valência.

| ATIVIDADES – CENTRO DE DIA
Foi com muito agrado par as utentes do Centro de Dia
passearam na Feira Nacional do Cavalo.
Para os naturais da nossa vila, esta iniciativa tem
sempre uma componente de revisitação de um
passado distante.

Pág. 40

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ
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juntou a poesia à música e proporcionou um
momento lúdico e cultural aos nossos utentes,
nas já habituais tertúlias de poesia.
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As idas ao mercado semanal e ao café já
fazem parte integrante do dia-a-dia dos
utentes do Centro de Dia.

Visita Cultural à Serra da Estrela.
Um dia de convívio e de aprendizagens, sempre
com satisfação que vamos conhecendo o
riquíssimo património português.

| ATIVIDADES – CLUBE VIDA (CENTRO DE CONVÍCIO E ASEG)

A já tradicional Marcha do Coração, uma iniciativa que reúne avós e netos
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É sempre com muita alegria e entusiasmo
que os alunos da Academia Sénior
participam no nosso Encontro de Coros, na
belíssima Igreja Matriz….

Uma das peças únicas do nosso artesanato
Maria Avó

PROJETOS
| CUIDAR COM O CORAÇÃO
O projeto Cuidar com o Coração surgiu com o intuito de promover a
humanização dos cuidados prestados por todos os colaboradores da
Santa Casa da Misericórdia da Golegã, no sentido de promover uma
maior afetividade e sensibilidade de cada prestador de cuidados. O
utente deverá ser o “centro” da organização. Neste sentido,
valoriza-se

o

papel

fundamental

dos

cuidadores

formais,

promovendo a melhoria das
posturas e dos procedimentos através da capacitação, para
a promoção de uma maior qualidade de vida de todas as
pessoas que fazem parte de todas as respostas sociais. Em
2019 aproveitamos para reforçar esta campanha com
algumas fotos de boas práticas para serem disseminadas
nas várias Respostas Sociais.
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| MARIA AVÓ, ARTESANATO
Com o hábito criado ao longo dos anos de promoção de trabalhos e artes manuais,
surgiu a determinada momento a ideia de se constituir uma
marca, a que foi dada a nomenclatura de “Maria Avó”, com
o objetivo de agregar em seu torno todos os trabalhos
produzidos e a sua divulgação.
O lançamento da marca foi então feito internamente, com um desfile de aventais
que juntou colaboradores, voluntários e utentes, na Semana da Misericórdia.
São criadas peças artesanais únicas, tendo por base a cultura e as tradições locais. São
frequentes bordados alusivos a pormenores identitários da vila da Golegã, Capital do Cavalo, ou
outros, da nossa região.
O processo de registo da marca está em curso, sendo agora necessário estabelecer uma
estratégia em torno da sua promoção e divulgação, assim como de comercialização de serviços.

| O SOLIDÁRIO
O Solidário é um projeto da Santa Casa da Misericórdia da Golegã
que pretendeu criar uma “mascote”, no sentido de reforçar as
visitas à instituição e ser divulgada nos vários eventos locais. Em
simultâneo

angariamos

algumas

receitas

para

serem

encaminhadas, para as atividades de animação, assim como para
aquisição de material lúdico. O logotipo foi efetuado, a nosso
pedido, por uma jovem da Golegã, Francisca Feliciano, aluna Belas
Artes e foram feitas canecas, camisolas e pin´s.
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RECURSOS HUMANOS
Durante o ano de 2019, a SCMG contou com uma equipa de 108 colaboradores diretos, com uma
média de idades de 45 anos, para dar resposta aos utentes das várias respostas sociais.
A equipa é interdisciplinar e composta por profissionais com experiência e competências específicas
para o desenvolvimento das suas funções, de acordo com as respostas sociais onde estão inseridos.
Se os recursos humanos são fundamentais em qualquer estrutura organizacional, na nossa
assumem ainda mais relevo, dado o cariz da nossa atividade.
Temos tido uma preocupação constante na formação dos nossos colaboradores. Para tal existem
parcerias com o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Santarém, que connosco tem
desenvolvido, em conjunto, planos de formação diversificados, tais como: agentes em geriatria,
animador sociocultural e ainda o programa de revalidação de competências.
Colaboradores com formação e motivados é a chave que abre a porta para a excelência dos cuidados
que prestamos. Empenhamo-nos quotidianamente em “cuidar com o coração”, sendo um trabalho
de grande entrega e por vezes desgastante a nível físico e psicológico.

Apresenta-se abaixo uma breve caraterização da equipa dos recursos humanos, com base em cinco
indicadores. De referir que caraterizamos um universo de 96 colaboradores, que se encontravam a
laborar no final do mês de dezembro de 2019, os restantes 12 colaboradores estavam ausentes por
baixa médica, e/ou licença de maternidade.

| HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Ao nível das habilitações académicas, podemos verificar que 42% dos colaboradores já tem o 12.º
ano, situação que é justificada com a contratação de vários colaboradores mais jovens, à medida
que vamos procedendo à renovação das equipas, especialmente em substituição de colaboradores
aposentados.
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Verifica-se ainda que existem 6% de colaboradores com apenas o 4.º ano de escolaridade, realidade
associada a pessoas com evidentes carências sociais.
Com ensino superior temos 12 colaboradores, em especial nas áreas da saúde, do serviço social.
ensino
superior
11%

1º ciclo
6%

1º ciclo

.

2º ciclo
2º ciclo
41%
secundário
42%

secundário
ensino superior

| GÉNERO
O quadro de RH é basicamente composto por pessoas do género feminino.
Os colaboradores do género masculino estão alocados a serviços de cozinha, fisioterapia,
transportes, manutenção e administrativos. São 96 mulheres ao serviço da SCMG, existindo uma
certa tradição de estas tarefas serem desempenhadas por pessoas do género feminino.
A média de idades em 2019 era de 45 anos, pois apesar de alguns jovens na equipa, temos alguns
colaboradores com um percurso profissional longo ao serviço da SCMG
Masculino
6%

Masculino
Feminino
Feminino
94%
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| ÁREA DE RESIDÊNCIA
Como se pode verificar, a grande maioria dos nossos colaboradores (78%) são residentes no concelho
da Golegã (62% da sede do concelho), que faz da nossa instituição um dos maiores empregadores
locais, com expressivo impacto na economia local, o que aumenta naturalmente a nossa
responsabilidade social.
O facto de termos recrutado 22% dos colaboradores residentes fora da área do nosso concelho, está
diretamente relacionado com uma oferta local limitada. Ainda assim a Santa Casa deverá sempre
privilegiar o critério de seleção com base nas competências individuais, prioritárias ao local de
residência das pessoas.
outros
22%

Pombalinho
6%
Golegã
62%

Azinhaga
10%

Golegã

Azinhaga

Pombalinho

outros

| ANTIGUIDADE
Temos verificado com agrado que a Misericórdia da Golegã tem uma boa capacidade de retenção de
trabalhadores nos seus quadros, o que permite estabilização laboral, enraizamento da cultura
organizacional e práticas identitárias da nossa instituição.
Apesar disso, como um processo natural, o quadro tem vindo a reestruturar-se, quer por via do
aumento das necessidades de recrutamento de novos recursos humanos – ora por aumento das
respostas sociais, ora pela necessidade de cumprimento de rácios impostos pela tutela, considerando
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ainda os trabalhadores que passam à condição de reformados, sem esquecer a necessidade da
contratação de técnicos especializados.
33
21

25
18
5

0 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20
anos

21 a 30
anos

mais de 30

| VINCULO
A maioria dos nossos trabalhadores, 87%, têm contrato sem termo (efetivos), enquanto os restantes
têm um vínculo laboral a com contrato a termo certo, sendo expetável que vários deles venham a
integrar os nossos quadros numa perspetiva de longo prazo.
Em 2019, acolhemos três estágios profissionais, com o apoio do centro de Emprego de Santarém, um
na área de ajudante de saúde, outro na área da Psicologia e ainda um de Serviço Social, que tinha
iniciado em 2018.
Para complementar a multidisciplinaridade que pretendemos nas nossas equipas, mas considerando
que para algumas funções não é justificável a contratação, recorremos a prestadores de serviços em
regime de avença, situação que se manterá de futuro.

Efetivo
87
Contrato
15

avençados
11
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SERVIÇOS DE APOIO COMPLEMENTARES
| LAVANDARIA E ENGOMADORIA
Este é um serviço essencial para a nossa atividade. É aqui
que são tratadas todas as roupas dos nossos utentes, de
camas, de banhos, entre muitas outras.
São tratadas cerca de 8 toneladas de roupa mensalmente
e é um serviço de grande exigência, que carece de grande
articulação e organização. Sempre que, por alguma razão,
sai algum colaborador da equipa, como de resto sucedeu
em 2019, terá que ser rapidamente substituído, como garantia de regular funcionamento de tão
importante serviço. Dispõe neste momento de uma equipa de 5 profissionais.
Pelos equipamentos necessários, é também um serviço exigente sob o ponto de vista do
investimento e dos gastos com manutenções.

| HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL
Esta é decididamente uma das áreas onde temos que melhorar o nosso desempenho, já que é bastas
vezes afetada pela volatilidade das ausências de colaboradores, normalmente por baixas médicas.
Talvez seja o serviço mais frágil das várias respostas sociais, pois devido ao absentismo, muitas vezes
as colaboradoras afetas a este serviço, são chamadas para substituírem as colegas que prestam
cuidados de higiene e conforto aos residentes.
De salientar que as obras de requalificação do Lar Rodrigo da Cunha Franco foram iniciadas ainda em
2019 e, por melhoria da condição dos piscos, entre outras beneficiações, possibilitarão uma melhor
higiene do equipamento social. Só nesta ERPI existem 18 Instalações sanitárias, que diariamente
necessitam de, pelo menos, duas ações de limpeza e desinfeção.
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| COZINHA
Tal como a lavandaria, é um dos serviços complementares mais determinantes da nossa estrutura,
uma vez que ali são produzidas todas as refeições, para todas as respostas sociais, em mais de 300
refeições diárias, todos os dias do ano, sem
exceção.
A par de uma criteriosa seleção dos géneros
alimentares que adquirimos, é fundamental ter
um serviço de cozinha profissional, zeloso e
competente. As tarefas são árduas, acrescendo
à dificuldade natural do serviço, várias ementas
diferenciadas, quer para utentes, quer para trabalhadores, como resposta à singularidade que cada
um representa, sobretudo nas relacionadas com as questões da saúde.
Refeições produzidas por tipo
ceia
4%

suplemento da manha
3%

suplemento em jejum
2%
pequeno almoço
23%

jantares
13%

lanche
23%

almoço
32%
suplemento em jejum

pequeno almoço

almoço

lanche

jantares

ceia

suplemento da manha

É ainda um serviço que carece de grande organização e planeamento e que envolve, além dos
profissionais de cozinha, ecónoma, nutricionista e encarregada geral responsável, numa lógica
integrada, que começa na aquisição dos produtos e termina no empratamento.
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| TRANSPORTES E VIATURAS
Para podermos responder eficazmente aos vários tipos de serviços que possuímos, temos que dispor
das viaturas necessárias. Dispomos de uma oferta de 13 viaturas, entre carrinhas de transporte de
alimentação, de pessoas, uma delas adequada para responder ao transporte de pessoas com
mobilidade reduzida ou condicionada, e viaturas ligeiras para equipas sociais e de saúde. Cada uma
está afeta a determinado serviço ou resposta social.
Existem no entanto várias viaturas com muitos anos de existência e, por isso, com grande desgaste,
que obrigam a uma ponderação sobre a sua substituição futura, sendo intenção da Santa Casa optar
por viaturas elétricas ou hibridas, quer por razões de natureza ambiental, quer por razões de redução
de gastos com consumos de combustíveis.

O profissional responsável pelos serviços de transporte é cumulativamente responsável pelas
viaturas, no que diz respeito à calendarização das suas manutenções regulares ou excecionais,
limpezas, entre outras.

| COMUNICAÇÃO
A comunicação assume hoje e cada vez mais uma importância determinante para qualquer
organização. A nossa não é exceção.
Esta é uma vertente que tem que ser substancialmente melhorada, quer no plano da comunicação
interna, quer externa.
No plano interno, são ainda usadas formas de comunicação algo rudimentares que devem ser
alteradas para a tornar mais ágil, mais rápida e mais eficaz.
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No plano externo, a situação é ligeiramente melhor, mas teremos que tender para o aproveitamento
do uso de outras redes sociais – até agora usamos apenas a o Facebook, como o Instagram e o Twitter
e também para a criação de um canal no Youtube.
A conclusão a que se chegou em 2019 foi a necessidade de criação de um plano de comunicação
integrado, com definição de objetivos e canais de divulgação adequados, assim como a definição do
público-alvo. Até lá, as nossas ações não passarão de
iniciativas algo desintegradas e pouco eficazes.
Apesar disso registaram-se melhorias em 2019. Foram
aditadas ao website institucional da Misericórdia
funcionalidades que não existiam, nomeadamente com a
criação de uma área reservada à irmandade para acesso
a documentos, por exemplo, mas também com o upload
de informação relevante, como fichas de inscrição,
informações e comunicações públicas, tornando o sítio
da internet mais útil, havendo no entanto ainda muito
trabalho a fazer nesta vertente.
O Ano de 2019 marcou ainda a introdução de um boletim
informativo, em versão impressa e digital. O primeiro é
distribuído pela irmandade e pelas respostas sociais, o segundo divulgado nas plataformas digitais
que temos em uso. A consolidação das relações de confiança entre a irmandade e os órgãos sociais,
obriga a que os eleitos prestem contas regularmente das suas ações, tendo este boletim informativo,
entre outros, esse objetivo.

Aprovado na reunião ordinária da Mesa Administrativa de 14/07/2020
O Provedor,
Eng.º José Godinho Lopes
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