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1. Comunicação do Provedor
Exmos. Senhores,
Irmãos e irmãs da Santa Casa da Misericórdia de Pernes,

De acordo com o Compromisso da Irmandade, designadamente, no seu artigo n.º 22, vem a Mesa Administrativa
apresentar o Relatório de Atividades e Contas, referente ao exercício do ano de 2016.
O presente documento pretende fazer o balanço da atividade realizada por esta Instituição, no ano de 2016,
informando daquilo que mais relevante aconteceu durante o ano em análise.
Não posso, nem devo deixar de sublinhar que todo o trabalho desenvolvido só foi possível pelo contributo de uma
equipa extraordinária que me acompanha na responsabilidade de gerir esta Misericórdia e pela qualidade dos
colaboradores que nela prestam serviço.
O ano 2016 ficará marcado, entre outros projetos, pelos abaixo elencados, pois são os que se destacam, devendo ser
do conhecimento de todos, uma vez que potenciam o crescimento que esta Misericórdia tem vindo a protagonizar e
que demonstra de forma inequívoca a sua importância no processo de desenvolvimento da Freguesia de Pernes e do
Concelho de Santarém, não só como uma Instituição dinamizadora de emprego, mas também pela natureza das
respostas que dá às pessoas e causas que nos são confiadas
•

Inauguração e entrada em funcionamento do Lar São João de Deus | Unidade de Demências, enquanto
unidade especializada para pessoas com demência, única no Concelho de Santarém;

•

Inicio da atividade da Creche – Berço do Alviela, com a prestação de serviços vocacionados para o
desenvolvimento global das crianças entre os 4 e os 36 meses, considerando-se de vital importância, sendo
que a mesma vem suprir uma carência sentida pela população local e comunidades vizinhas, concretizando
uma vontade do Comendador José Gonçalves Pereira e da sua esposa Maria da Conceição Corrêa Gonçalves
Pereira;

•

Promoção do projeto da Rede Local de Intervenção Social (RLIS), rede que se substancia num Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), através do qual se assegura o atendimento e o
acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de
emergência social, num território de tipologia A, que abrange as 14 freguesias da zona norte do concelho;

•

Reabilitação de património diverso, em Pernes, designadamente, no Bairro Comendador José Gonçalves
Pereira, e, em Lisboa, de um apartamento localizado na Calçada de Palma de Baixo e outro na Rua do
Patrocínio, assim como a recuperação de mais um destinado a servir estudantes universitários, sito na Rua
Carvalho Araújo;
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•

Cooperação no acolhimento a refugiados, a uma família que, na aldeia de Vaqueiros, residiu numa das
habitações sociais pertencentes ao Município de Santarém, tendo esta Instituição assegurado o fornecimento
e entrega das refeições diárias, satisfazendo, assim, uma das necessidades básicas, durante o tempo em que
lá viveram;

•

Lançamento do Concurso Público de Pré-qualificação da Requalificação e Ampliação do Lar de Idosos;

•

Publicação de dois livros, “Uma Vida Cheia de Coisas para Contar, referente ao Maestro José Carlos Santos
Rosa e “O Contributo de uma Equipa Comprometida”, referente ao Lar São João de Deus | Unidade de
Demências;

•

Aquisição do espaço adjacente ao Moinho Manuelino, em Pernes.

Para além disso, o ano de 2016 ficou, ainda, marcado pela danificação de um prédio em Lisboa, motivado por um
incêndio, tendo este exigido um esforço na gestão, na medida em que, desde julho até ao final do ano, a Instituição
deixou de receber o valor de cerca de 7500 euros/mês.
Ainda em 2016, por ser Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, assumi a presidência do Secretariado
Regional de Santarém da União das Misericórdias Portuguesas, representando as respetivas 23 Misericórdias, ficando,
por inerência, como conselheiro nacional da mesma.
Na elaboração deste documento, com a sua abrangência e dimensão, o conceito de transparência orientou-nos
sempre. Assim, nas páginas seguintes, os irmãos poderão avaliar outras ações e atividades mais evidentes de cada
área de intervenção, em suma, o resultado do nosso trabalho do ano de 2016, estando convictos que nos esforçámos
por não desiludir quem nos escolheu, quem nos antecedeu e em nós confiou.
A sustentabilidade e a manutenção da excelência dos serviços que prestamos são as premissas da nossa atuação.
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2. Assistência e Solidariedade Social
Na sua atividade, a Misericórdia desenvolve um vasto conjunto de respostas a necessidades sociais da comunidade
local. Efetivamente, a maior parte dos utentes e clientes dos seus serviços são pessoas do concelho ou da região, em
situações de vulnerabilidade social e/ou económica.
Neste sentido, no ano de 2016, continuou a desenvolver e a criar novas respostas sociais e projetos, prestando o apoio
social que lhe é devido pelo seu cariz assistencialista, designadamente, no âmbito da infância e da terceira idade.
A crescente visibilidade da Instituição, no desempenho da sua intervenção social, pelas suas boas práticas, assume,
um papel preponderante, com a evolução dos tempos e em resposta às crescentes solicitações da sociedade atual,
fazendo da Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP), das mais importantes Instituições de Solidariedade Social
no meio onde exerce a sua influência.
2.1 – Infância e Juventude
A SCMP, nesta área de intervenção, durante do ano de 2016, promoveu espaços e respostas de ação educativa para
crianças e jovens, diligenciando no seu desenvolvimento, educação e na sua evolução e aprendizagem, tendo como
premissas o respeito pelos valores básicos, tais como a partilha, a autonomia e a solidariedade. Assim, a Instituição,
procurou dar “espaços”, oportunidades e estímulos de base social para que as crianças e jovens possam desenvolverse e tornarem-se bons cidadãos.
Soluções Sociais – Infância e Juventude

Capacidade

Número Médio de
Utentes

Número de utentes com acordo
de cooperação com a Segurança
Social

Creche

26

5

0

Campos de Férias

50

50

0

Residências Universitárias

46

46

0

para

5

4

0

Total

127

105

0

Residências
Universitárias
Trabalhadores Estudantes (RUTE)

Quadro 1

A SCMP dispõe das respostas sociais, acima referidas, direcionadas para a área da Infância e Juventude, conforme
demonstrado no Quadro 1.
2.1.1 – Creche|Berço do Alviela
A Instituição, no ano de 2016, deu uma alavancagem significativa na área da infância, através da concretização de um
projeto que foi o da entrada em funcionamento da Creche “Berço do Alviela”, que, apesar de não ter a sua capacidade
lotada para um total de 26 crianças, a mesma tem vindo, gradualmente, a ser ocupada com crianças residentes em
Pernes e das zonas limítrofes.
Para assegurar o seu funcionamento, no período das 07h30 às 19h30, dispõe de um quadro de pessoal especializado
para o efeito, sendo composto por um educador de infância, um auxiliar de educação e uma estagiária que se encontra
a desenvolver um estágio profissional nesta área.
Para além disso, existe um conjunto de serviços que suportam esta resposta social, sendo comuns aos restantes
setores de atividade.
São objetivos desta resposta social proporcionar um clima emocional favorável à criança para que ela desenvolva
sentimentos de satisfação e de plenitude, que lhe vai permitir suportar e superar as frustrações que inevitavelmente
irão sofrer ao longo da vida.
2.1.2 – Campos de Férias
No ano de 2016, esta valência destinada à ocupação de crianças e jovens em tempo de férias escolares, com idades
compreendidas entre os 6 e os 16 anos, cuja finalidade compreendeu a realização, durante um período de tempo
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determinado, de atividades de caracter educativo, cultural, desportivo ou meramente recreativo, mostrou-se de
grande importância para os seus destinatários, tendo-se verificado uma grande adesão.
Mais uma vez foi conseguido o envolvimento de muitos parceiros, destacando-se a Câmara Municipal de Santarém e
outras instituições locais, que em muito contribuíram para o sucesso deste projeto e consequente satisfação dos
jovens e das suas famílias.
Todas as atividades foram dinamizadas por coordenadores e monitores formados e com experiência no ensino,
garantindo a segurança nas ações dinamizadas.
2.1.3 – Apoio Escolar a Jovens Universitários e outros
Atribuição de Prémios de Estudo:
A Instituição prosseguiu, no passado ano de 2016, com a atribuição de prémios de estudo aos jovens pernenses, que
ingressaram no ensino superior, num total de 7.
Concessão de subsídios a estudantes:
À semelhança do que tem vindo a acontecer, também em 2016, foram concedidos subsídios a estudantes que
comprovaram situação de carência económica.
Apoio para viagens de estudo, a estudantes das Escolas de Pernes:
No ano de 2016, foi concedido este apoio, à Escola EB 1 Jardim de Infância.
Concessão de apoio na realização do Torneio Comendador José Gonçalves Pereira, promovido pelo Atlético Clube
de Pernes, abrangendo cerca de 256 atletas.
Residências Universitárias:
No ano de 2016, foi proporcionado alojamento nas Residências Universitárias, em Lisboa, continuando com a mesma
política de apoiar, em primeiro lugar, os jovens pernenses, através de condições mais favoráveis. Nesta valência, a
Instituição prestou apoio a 46 jovens, tendo-se verificado a plena ocupação de todas as residências, um aumento face
ao ano de 2015, de 6 estudantes, situação que justifica a necessidade de criação de mais espaços para este fim.
2.2.– Respostas Sociais de Apoio à Terceira Idade
“Valorizamos o passado e a história de cada um. Vivemos o Presente. Garantimos o Futuro.”
As respostas sociais que a SCMP dinamiza para a população mais velha são muitas, variadas e complementares,
permitindo, assim, que a pessoa idosa possa escolher de acordo com as suas capacidades físicas, intelectuais e mentais
a resposta que mais se adequa à sua funcionalidade e necessidade.
Neste pressuposto, tem a SCMP vindo, ao longo do tempo, a capacitar-se com estruturas inovadoras e com o
desenvolvimento de atividades que muito dignificam a pessoa nas suas mais variadas dimensões, partindo da
satisfação das necessidades mais básicas e ir progredindo num plano de cuidados ajustado à realidade e capacidade
de cada um.
Assim, e tendo como referência a realidade etária mundial, nacional e local, onde cada vez mais se perspetiva um
aumento de pessoas com idade superior a 65 anos, comparativamente com as pessoas mais jovens, pretende esta
Instituição continuar a apostar neste segmento, uma vez que se verifica uma escassez de respostas de saúde e sociais.
A SCMP dispõe das seguintes respostas sociais direcionadas para Terceira Idade, conforme demonstrado no Quadro 2
e gráficos 1 e 2
Soluções Sociais - Terceira Idade
Lar de Idosos
Lar de Grandes Dependentes
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Residências Assistidas
Centro de Convívio “ Casa Sénior Pernes”
Centro de Convívio “ Casa Sénior Póvoa das Mós”
Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
Total

Capacidade

Número Médio de
Utentes
73
72
23
23
10
8
30
30
20
14
9
9
6
6
10
10
181
172
Quadro 2

Número de utentes c/ acordo
cooperação com a Segurança Social
69
12
4
24
0
0
0
6
115
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Terceira Idade - Relação de utentes
Acordo de Cooperação

Terceira Idade - Respostas Sociais
Lar de Idosos
Lar de Grandes
Dependentes

3% 6%
5%
11%

Centro de Dia

40%

36%

Serviço de Apoio
Domiciliário

17%
5%

Utentes c/ acordo

64%

Residências Assistidas

13%

Utentes s/ acordo

Centro de Convívio “ Casa
Sénior Pernes”
Centro de Convívio “ Casa
Sénior Póvoa das Mós”
Lar S. João de Deus |
Unidade de Demências

Gráfico 1

Gráfico 2

Na área da Terceira Idade existe um número significativo de utentes que não estão abrangidos por qualquer acordo
com a Segurança Social, numa percentagem de 36%, muito embora, durante o ano de 2016, se tenham realizado
esforços no sentido das capacidades das respostas poderem ser acompanhadas por acordo de cooperação, na mesma
proporção. No entanto, verificou-se um alargamento da capacidade relativamente a 2015, aferida pela Segurança
Social para as respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.
Durante o ano de 2016, verificou-se rotação de utentes, sendo que se confirmaram em todas as respostas sociais
novas admissões, óbitos, altas e algumas transferências. No gráfico 3 é evidenciado este facto.
ERPI's - Rotação de Utentes

33

26
22

15
10

11
8
0

ADMISSÕES

3

ÓBITOS
Lar de Idosos

4

0
ALTAS

Lar de Grandes Dependentes

0

TRANSFERÊNCIAS
Lar S. João Deus

Gráfico 3

Destaca-se no gráfico, acima, que o Lar de Grandes Dependentes foi a ERPI que apresentou maior número de
admissões, óbitos e altas.
2.2.1 – Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas
Em 2016, a SCMP colocou ao dispor da comunidade três Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, sendo que, cada
uma delas, com a sua especificidade. O Lar de Idosos mais direcionado para as pessoas mais autónomas e parcialmente
dependentes, o Lar de Grandes Dependentes direcionado para as pessoas na condição de grande dependência e o Lar
S. João de Deus | Unidade de Demências, vocacionado para as pessoas portadoras de demência.
Ao longo do ano de 2016, as referidas estruturas, em média, tiveram plena ocupação, sendo que nelas são assegurados
os seguintes serviços e atividades:
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Alojamento
Cuidados de higiene e conforto pessoal
Refeições, nomeadamente, pequeno-almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia
Cuidados Médicos
Cuidados de Enfermagem
Tratamento de Roupas
Limpeza e Manutenção dos Espaços

São promovidas ainda as seguintes atividades:





Atividades de Animação Sociocultural e Recreativa
Atividades de Lazer
Terapia Ocupacional
Assistência Religiosa

As estruturas residenciais facilitam também o acesso a um conjunto de outras atividades e serviços que não se
encontram incluídos na comparticipação familiar:






Acompanhamento a consultas de especialidades médicas
Transporte e apoio nas deslocações ao exterior
Fisioterapia
Cuidados de imagem (cabeleireiro, pédicure)
Outros serviços

2.2.1.1 – Lar de Idosos
Em 2016, o Lar de Idosos prosseguiu com os seus objetivos de acolher pessoas que não possam estar no seu meio
habitual de vida, proporcionando-lhes uma vivência institucional que garanta e possibilite a sua participação em
atividades sociais, fomentando o convívio e proporcionando a animação social e ocupação dos tempos livres.
Dada a diversidade e especificidade dos utentes, no quadro abaixo (Quadro 3 e Gráfico 4) faz-se a sua caracterização
relativamente ao género e idade, evidenciando, assim, o tipo de população que se encontrava afeta a esta resposta
em 31 dezembro de 2016.
Designação
Número Total de Utentes
▪ Utentes Sexo Masculino
▪ Utentes Sexo Feminino
Utentes por Idade
▪ Dos 50 aos 59 anos
▪ Dos 60 aos 69 anos
▪ Dos 70 aos 74 anos
▪ Dos 75 aos 79 anos
▪ Dos 80 aos 84 anos
▪ Dos 85 aos 89 anos
▪ Dos 90 aos 94 anos
▪ Dos 95 aos 99 anos
Quadro 3

Total
2015

Total
2016

72
21
51

72
23
49

2
2
2
8
12
22
21
3

0
3
1
4
17
24
18
5

ERPI - Lar de Idosos
Utentes por nível de autonomia

33%

32%

35%

33%

21%

21%
14%

AUTÓNOMOS

PARCIALMENTE
DEPENDENTES
2015

DEPENDENTES

11%

GRANDES
DEPENDENTES

2016

Gráfico 4

Pela análise do quadro 3, podemos verificar que os utentes do Lar de Idosos são, maioritariamente, do sexo feminino
e o escalão etário que predomina é dos 80 anos até aos 94 anos.
Esta evidência vem, assim, corroborar os estudos que apontam para uma população envelhecida.
No que respeita ao gráfico 4, e comparativamente ao ano de 2015, verificamos que a percentagem de utentes com
um grau de dependência e grande dependência diminuiu nesta estrutura residencial, explicando-se o facto pela
capacidade interna que existe por parte de outras respostas sociais, designadamente o Lar de Grandes Dependentes
e Lar S. João de Deus | Unidade de Demências, que permite a transferência destes utentes.
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Cuidados de Saúde
Uma das características dos grupos etários mais velhos face a outros prende-se com elevada prevalência de indivíduos
dependentes no que diz respeito às suas atividades básicas diárias, sendo, assim, extremamente relevante o acesso a
cuidados preventivos de modo a evitar, ou adiar o mais possível, o aparecimento de determinadas condições mais ou
menos incapacitantes.
Neste sentido, verificámos um elevado número de ocorrências na área da saúde. Dada a abrangência, ao longo do
registo dos cuidados de saúde prestados em 2016, poderemos verificar que os resultados refletem a necessidade de
alocar recursos humanos e materiais para o acompanhamento das diversas ocorrências, uma vez que são, na sua
maioria, asseguradas pela Instituição.
Cuidados Médicos:
Estes cuidados são prestados por médicos da Unidade Saúde Familiar do Alviela (USFA), seguindo o princípio de, a
cada utente, estar atribuído um médico de família. A assistência é efetuada de acordo com a capacidade de cada
utente, realizando-se consultas presenciais, maioritariamente na USFA, e domiciliárias sempre que se justifiquem.
Para além disso, e dado o horário de funcionamento da Unidade e a forma como está organizada, verificou-se, ao
longo do ano, grande recorrência a consultas abertas e consultas do dia, dadas as necessidades emergentes dos
utentes.
No âmbito dos cuidados médicos, são prestados os seguintes serviços:










Consultas médicas
Rastreios
Realização de alguns exames complementares de diagnóstico
Encaminhamento para consultas de especialidade
Prescrição de exames complementares de diagnóstico
Prescrição de receituário
Realização de relatórios médicos
Certificação de óbitos
Apoio e orientação médica

Cuidados de Enfermagem:
Em 2016, a Instituição continuou a dispor de uma equipa composta por três enfermeiras, tendo as mesmas um carácter
de serviço polivalente, por forma a responder às solicitações, no âmbito de enfermagem, nas diferentes respostas
sociais da Instituição, de modo mais vinculativo às estruturas residenciais para pessoas idosas.
Os trabalhos de enfermagem passam pela promoção da saúde e prevenção, através da avaliação diária dos utentes,
da intervenção perante situações de doença, através de execução de tratamentos e promoção do conforto, como da
atuação perante cuidados de enfermagem mais específicos, que vão desde a administração de injetáveis, algaliações,
entubações nasogástricas, entre outros.
Para além disso, é desenvolvida formação para o aperfeiçoamento de competências, destinada aos colaboradores, a
preparação e gestão da terapêutica e a interação com os serviços de saúde.
Importa dar a conhecer as ocorrências médicas relativamente aos utentes, para ilustrar a realidade da ERPI – Lar de
Idosos nesta área, que se apresentam no quadro 4 e gráfico 5:
Parâmetros

N.º Ocorrências
2015

N.º Ocorrências
2016

Consultas Médico Assistente
Domicílios com Médico Assistente
Consultas de Urgência na USFA
Consultas de Especialidade
Urgências Hospitalares
Internamentos Hospitalares
Exames
Complementares
de
Diagnóstico
Número Total de Ocorrências

251
196
164
203
150
99
290

168
149
119
190
130
44
285

Quadro 4

1353

1085

ERPI - Lar de Idosos
Ocorrências Médicas
1353
1085

TOTAL DE
OCORRÊNCIAS 2015

TOTAL DE
OCORRÊNCIAS 2016

Gráfico 5
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Pelo quadro e gráfico apresentados, verifica-se que, de 2015 para 2016, existiu uma diminuição de ocorrências
médicas, no entanto, os números revelam que, em média, no Lar de Idosos, existiram 3 ações/dia que careceram de
intervenção na área da saúde, número que pode espelhar os recursos humanos e materiais (viaturas) necessários para
a estas fazer face.
Acompanhamentos Médicos:
Continua a verificar-se que uma das atividades que, igualmente, implica um maior número de ocorrências está
relacionado com os acompanhamentos médicos, programados, a realizar fora da Vila de Pernes, sendo que urgências
e consultas na USFA, não estão contempladas nos dados que de seguida se apresentam.
Respostas Sociais
Lar de Idosos
Lar de Grandes Dependentes
Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Quinta da Torre
Total 2016
Total 2015

N.º Acompanhamentos
182
47
14
2
13
25
283
277
Quadro 5

N.º Horas
409
122
35
4
24
67
661
657

Comparando o número de acompanhamentos e o número de horas despendidas do ano de 2015 e 2016 não se
verificam disparidades significativas, no entanto, a resposta social que mais acompanhamentos realizou foi o Lar de
Idosos, o que faz sentido, tendo em conta o número de utentes que comporta.
Serviços de Higiene e Limpeza das Instalações
Nesta resposta social, em 2016, e à semelhança de anos anteriores, recorreu-se a uma empresa externa (Nova
Serviços) para assegurar os serviços de higiene e limpeza das instalações. A realização deste serviço compreende o seu
funcionamento no período das 08h às 19h, diariamente, ocupando três colaboradores.
Serviços comuns a todas as respostas sociais (Alimentação e Lavandaria)
Dada a dimensão da estrutura do Lar de Idosos, edifício principal, continuou-se durante o ano de 2016, a concentrar
os serviços que são comuns a todas as repostas sociais, designadamente, o serviço de alimentação e o serviço de
lavandaria, o que tem permitido uma melhor rentabilização de recursos materiais e humanos.
Serviço de Alimentação:
Em 2016, a SCMP, deu continuidade à contratualização do serviço da alimentação à empresa Gertal, sendo esta a
responsável pela confeção da alimentação, HACCP e outras áreas necessárias ao desenvolvimento da atividade,
designadamente, através de apoio de nutricionista, realização de ações formativas e de monitorização,
acompanhamento e supervisão.
Apresentamos, no Quadro 6, o número de refeições servidas durante o ano transato, por resposta social e outras/ano.
Respostas Sociais
Lar de Idosos
Lar de Grandes Dependentes
Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Cantina Social
Creche
Outros:…………………………………………………AIJIL
…………………………………………………ATL
……………………………….Colaboradores
………………………..Outros (refugiados)
Total 2016

Pequeno-Almoço
25077
8395
1942
886
36300

Refeições (Almoço e Jantar)
50370
16790
3884
4606
16537
19831
86
4273
1063
13325
878
131643

Lanche
24505
8395
1942
2044
86
36972

Ceia
5721
8395
1942
16058

Quadro 6
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Gráfico comparativo das refeições fornecidas nos anos 2015 e 2016
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34451
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36300

34811
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12348
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2015
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16058
CEIA
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Gráfico 6

Pode-se constatar, do quadro e gráfico n.º6, que o complementa, que o número de refeições fornecidas aumentou,
no ano de 2016, justificando-se este aumento com a entrada em funcionamento de novas respostas sociais,
designadamente da Creche “Berço do Alviela” e do Lar S. João de Deus | Unidade de Demências.
Para além disso, também aqui está refletivo o apoio alimentar que a Instituição prestou aos refugiados.
Serviço de Lavandaria:
O Quadro 7 reflete a quantidade de roupa tratada nas diferentes respostas sociais, na lavandaria da Instituição.
Respostas Sociais com o Serviço de Tratamento de
Roupas
Lar de Idosos
Lar de Grandes Dependentes
Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Complexo Quinta da Torre
Total

Kg de Roupa Tratada/ano
2015
68106
21626
108
373
1304
91517
Quadro 7

Kg de Roupa Tratada/ano
2016
59484
19990
7153
275
1464
796
89162

Em face do quadro 7, verifica-se que, no ano de 2016, apesar de ter entrado em funcionamento novas respostas
sociais, no entanto, com incidência neste quadro apenas o Lar S. João de Deus | Unidade de Demências, existe uma
diferença de 2355 Kg roupa, que foi tratada a menos, comparativamente com o ano de 2015.
Uma possível explicação para estes dados prende-se com o facto de se verificar um decréscimo de utentes com
elevados graus de dependência.
2.2.1.2 – Lar de Grandes Dependentes
“Esperança, aquilo que queremos dar a todas as pessoas.”
O Lar de Grandes Dependentes continuou a sua atividade, em 2016, prestando serviços a pessoas, maioritariamente
idosas, com necessidade de prestação de cuidados de saúde e de apoio social, portadoras de doenças crónicas ou que
se encontram numa situação de perda total de independência e/ou autonomia, incapazes de satisfazerem as suas
necessidades básicas.
A prestação de cuidados foi assegurada 24horas por dia, por uma equipa multidisciplinar, e compreendeu,
designadamente, cuidados de convalescença a doentes crónicos e de reabilitação, centrados na promoção do
autocuidado e da satisfação das necessidades básicas.
O quadro 8 caracteriza os utentes do Lar de Grandes Dependentes, em 31 de dezembro de 2016.
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Designação

Total 2015

Total 2016

Número Total de Utentes
▪ Utentes Sexo Masculino
▪ Utentes Sexo Feminino
Utentes por Idade
▪ Dos 75 aos 79 anos
▪ Dos 80 aos 84 anos
▪ Dos 85 aos 89 anos
▪ Dos 90 aos 94 anos
▪ Dos 95 aos 99 anos
▪ Com mais de 100 anos

23
6
17

23
7
16

2
3
10
5
2
1

1
5
9
3
5
0

Quadro 8

Verifica-se que, também nesta resposta social, a predominância incide em utentes do sexo feminino e a faixa etária
com maior expressão é a que medeia dos 85 aos 89 anos.
Apresenta-se, relativamente ao ano de 2016, as ocorrências médicas verificadas na Unidade de Grandes Dependentes
(Quadro 9 e Gráfico 7).
Parâmetros

Consultas Médico
Assistente
Domicílios com Médico
Assistente
Consultas de Especialidade
Urgências Hospitalares
Internamentos Hospitalares
Exames Complementares de
Diagnóstico
Número
Total
de
Ocorrências

N.º
Ocorrências
2015
-

N.º
Ocorrências
2016
3

121

117

28
41
13
30

54
67
23
46

233

310

Quadro 9

ERPI - Lar de Grandes Dependentes
Ocorrências Médicas

310
233

TOTAL OCORRÊNCIAS 2015

TOTAL OCORRÊNCIAS 2016

Gráfico 7

Relativamente aos dados apresentados, acima, podemos concluir que, no que respeita ao Lar de Grandes
Dependentes, o ano de 2016 teve um aumento significativo ao nível das ocorrências de saúde, destacando-se, neste
âmbito, as consultas ao domicílio, prestadas pelos médicos da USFA, e também as urgências hospitalares. Numa
unidade com capacidade para 23 utentes, 310 ocorrências significam que quase todos os dias é necessária uma
intervenção a este nível.
2.2.1.3 – Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
“Um cuidar que pretende ser, acima de tudo, humanizante.”
O Lar S. João de Deus, enquanto unidade especializada para pessoas com demência, única no Concelho de Santarém,
afirma-se como uma resposta social diferenciadora nos cuidados que presta, desenvolvendo a sua atividade por forma
a apoiar pessoas e famílias que se deparam com esta problemática que descoordena toda uma estrutura familiar.
Assim, são prestados cuidados ao nível social, médico, de enfermagem, alimentação, higiene e conforto pessoal e
limpeza dos espaços.
A Unidade encontra-se dotada de infraestruturas, materiais, equipamentos e de uma equipa de profissionais
multidisciplinar que permite a funcionalidade, segurança, conforto e bem-estar dos seus residentes.
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O quadro 10 caracteriza os utentes do Lar S. João de Deus | Unidade de Demências, em 31 de dezembro de 2016.
Designação

Total
2016

Número Total de Utentes

10

▪
▪

Utentes Sexo Masculino
Utentes Sexo Feminino

Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
Utentes por nível de autonomia
10%

0
10

Utentes por Idade
▪ Dos 75 aos 79 anos
▪ Dos 80 aos 84 anos
▪ Dos 85 aos 89 anos
▪ Dos 90 aos 94 anos

10%

Parcialmente
dependentes
Dependentes

3
1
3
3

80%
Grandes
Dependentes

Quadro 10

Gráfico 8

Do gráfico e quadro acima é possível identificar que todos os residentes desta Unidade são, exclusivamente, do sexo
feminino, sendo que, relativamente ao seu grau de dependência, apresentam, predominantemente, um quadro de
dependência, situação que se deve ao quadro demencial que evidenciam, entre outros motivos.
Importa referir que esta resposta entrou em funcionamento no ano de 2016, precisamente no dia 13 de maio, e que
iniciou a sua atividade com utentes que previamente estavam identificados para integrar a unidade, transferidos de
outras respostas da Instituição.,
Apresenta-se, relativamente ao ano de 2016, as ocorrências médicas verificadas nesta Unidade (Quadro 11).
Parâmetros
Consultas Médico Assistente
Domicílios com Médico Assistente
Consultas de Urgência na USFA
Consultas de Especialidade
Urgências Hospitalares
Internamentos Hospitalares
Exames Complementares de Diagnóstico
Número Total de Ocorrências

N.º Ocorrências 2016
8
10
10
10
6
0
6
50
Quadro 11

A capacidade da resposta é para 10 utentes, conforme o quadro n.º 2 do presente relatório, no entanto, sobressai do
quadro n.º 11 que não existiram internamentos hospitalares com os utentes desta Unidade. A proximidade desta
resposta com a USFA, também vem contribuir para uma melhor assistência ao nível da saúde dos utentes que nela
residem.
2.2.2. – Centro de Dia
“Fazer mais, por quem já fez tanto”
O Centro de Dia funcionou, em 2016, no equipamento do Lar de Idosos, consistindo na prestação de serviços que
contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida e sociofamiliar, visando a promoção da
autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu agravamento.
Assegurou, entre outros, os serviços de refeições, convívio e ocupação, cuidados de higiene, tratamento de roupas,
cuidados de saúde e transporte sempre que solicitado.
Esta resposta social, funcionou, entre as 08h00 e as 20h00, incluindo fins-de-semana e dias de feriado, sendo este
fator diferenciador relativamente a outras Instituições congéneres, uma vez que permite às famílias e aos próprios
utentes também ao fim de semana usufruir desta valência.
No quadro 12 e gráfico 9 faz-se a caracterização dos utentes a frequentar a resposta social do Centro de Dia em 31
dezembro de 2016.
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Designação
Número Total de Utentes
▪ Utentes Sexo Masculino
▪ Utentes Sexo Feminino
Utentes por Idade
▪ Dos 35 aos 49 anos
▪ Dos 50 aos 59 anos
▪ Dos 60 aos 64 anos
▪ Dos 65 aos 69 anos
▪ Dos 70 aos 74 anos
▪ Dos 75 aos 79 anos
▪ Dos 80 aos 84 anos
▪ Dos 85 aos 89 anos
▪ Dos 90 aos 94 anos

Total
2015

Total
2016

8
4
4

7
3
4

1
0
1
1
0
2
2
0
1

0
1
0
1
1
1
1
2
0

Centro de Dia
Utentes por nível de autonomia

62%
43%

43%
25%
13%

AUTÓNOMOS

Quadro 12

14%

PARCIALMENTE
DEPENDENTES
2015

DEPENDENTES
2016

Gráfico 9

No ano de 2016, e em virtude de, em 2015 e anos transatos, apenas existir uma capacidade para a resposta social de
Centro de Dia para 4 utentes, verificou-se um alargamento da mesma por parte da Segurança Social, tendo passado
para 10 utentes, ver quadro 2 do presente relatório.
2.2.3 – Serviço de Apoio Domiciliário
“O nosso trabalho passa por intervir junto das pessoas da comunidade, melhorando a sua qualidade de vida.”
Em 2016, o Serviço de Apoio Domiciliário continuou a prestar cuidados individualizados e personalizados no domicílio,
aos idosos, indivíduos ou famílias que, por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam
assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou de vida diária,
promovendo, desta forma, a sua autonomia e bem-estar biopsicossocial.
Serviços prestados pela Instituição, no âmbito desta resposta social:


 Prestação de cuidados de higiene e conforto
 Arrumação e pequenas limpezas no domicílio, quando utilizados só pelo idoso e nas zonas essenciais à
sua circulação, priorizando-se para este tipo de serviço os mais necessitados e sós
 Confeção, transporte e acompanhamento de refeições
 Acompanhamento 7 dias por semana
 Tratamento de roupas
 Preparação de terapêutica
 Diligências:
o Disponibilização de informação facilitadora do acesso a serviços da comunidade à satisfação das
suas necessidades
o Acompanhamento ao exterior
o Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos
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No quadro 13 e gráfico 10 faz-se a caracterização dos utentes a frequentar a resposta social do Serviço de Apoio
Domiciliário em 31 dezembro de 2016.
Designação
Número Total de Utentes
▪ Utentes Sexo Masculino
▪ Utentes Sexo Feminino
Utentes por Idade
▪ Dos 35 aos 59 anos
▪ Dos 60 aos 64 anos
▪ Dos 70 aos 74 anos
▪ Dos 75 aos 79 anos
▪ Dos 80 aos 84 anos
▪ Dos 85 aos 89 anos
▪ Dos 95 aos 99 anos

Total
2015

Total
2016

30
15
15

30
12
18

7
2
4
5
7
4
1

60%

Serviço
de Apoio Domiciliário
Serviço Apoio
Domiciliário
- Nivel de Autonomia
Utentes por nível de autonomia
3%
Autónomos
50%

Parcialmente
Dependentes

44%

37%

7
1
2
5
9
6
0

Dependentes

13%

60%

1%
AUTÓNOMOS

PARCIALMENTE
DEPENDENTES

DEPENDENTES

2015

Quadro 13

3%

1%
3%
Grandes
Dependentes
GRANDES
DEPENDENTES

2016

Gráfico 10

Verificou-se, durante o ano de 2016, um alargamento da capacidade da resposta pela Segurança Social, de 24 para 30
utentes.
2.2.4. – Complexo Residencial da Quinta da Torre
No ano de 2016, a SCMP continuou a promover o Complexo Residencial da Quinta da Torre, com vista a apoiar as
pessoas com capacidade para residirem sozinhas, num espaço autónomo, privado e personalizado.
Assim, no passado ano, uma das duas residências que se encontrava disponível, foi ocupada, apoiando, assim, a
sustentabilidade desta valência, uma vez que, contrariamente ao que acontece com as ERPI’s, não existem muitas
pessoas a procurarem este tipo de solução, muito embora, se prestem todos os serviços necessários ao bem estar dos
utentes e garantia das suas atividades de vida diária.
No quadro 14 e gráfico 11 faz-se a caracterização dos residentes do Complexo Residencial da Quinta da Torre em 31
dezembro de 2016.
Designação
Número Total de Residências
▪ Residentes
Sexo
Masculino
▪ Utentes
Sexo
Feminino
Carácter de ocupação da
residência
▪ Permanente
▪ Ocasional
Residentes por Idade
▪ Dos 70 aos 74 anos
▪ Dos 75 aos 79 anos
▪ Dos 80 aos 84 anos
▪ Dos 85 aos 89 anos
Quadro14

Total
2015

Total
2016

10

10

5

6

7

8

Complexo Residencial Quinta da Torre
Utentes por grau de autonomia

67%

64%

36%

7
5

9
5

1
5
3
3

1
4
6
3

16%
AUTÓNOMOS

0%

PARCIALMENTE
DEPENDENTES
2015

17%
DEPENDENTES

2016

Gráfico 11

Contrariamente a anos anteriores, verificou-se, em 2016, que os utilizadores das residências do Complexo Residencial
da Quinta da Torre fazem a sua ocupação de uma forma, essencialmente, permanente, apresentando, alguns deles,
um quadro de dependência, situação que é comprovada, no terreno, pelo apoio que, diariamente, é disponibilizado
aos utentes da valência.
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2.2.5. – Centros de Convívio “Casas Sénior” – Pernes e Póvoa das Mós
A SCMP, em 2016, deu continuidade à dinamização dos Centros de Convívio “Casas Sénior”, reconhecendo a
necessidade da população que beneficia deste projeto, que tem como objetivo combater o seu isolamento e solidão
e permitir um espaço de convívio e camaradagem, muito embora não se verifique a possibilidade de sustentabilidade
desta valência nos moldes em que a mesma tem sido promovida.
Nestes espaços de lazer e de ocupação de tempos livres, desenvolveram-se atividades socioculturais e recreativas
organizadas e dinamizadas pelos próprios utilizadores, apoiados por um elemento técnico da Instituição, participando
os mesmos, também, nas desenvolvidas pela SCMP.
Designação

Recursos

Centro Convívio Póvoa das
Mós

Centro Convívio Pernes

Humanos

Materiais

1 Ajudante de
Ocupação
(dinamização da Casa
Sénior)
1 Trabalhador Serviços
Gerais (serviços de
limpeza)

1 viatura e outros
necessários ao
desenvolvimento da
resposta
1 viatura
pontualmente (dias
festivos)

N.º Km’s/
ano

Meses

Horas/ ano

1330

12

133

Sem
incidência

12

60

Quadro 15
2.3. – Outras respostas sociais ao dispor da comunidade
No ano de 2016, a SCMP colocou ao dispor da comunidade mais um projeto, reforçando, assim, o seu cariz assistencial.
2.3.1 – Rede Local de Intervenção Social (RLIS)
Em outubro de 2016, a SCMP foi uma das entidades promotoras da Rede Local de Intervenção Social (RLIS) do Concelho
de Santarém, para as freguesias da zona rural, tendo cabido a zona urbana à Cruz Vermelha.
A nossa área de abrangência engloba um total de 14 freguesias, conforme abaixo descriminadas.
•

Cruz Vermelha

SCMPernes

Cruz Vermelha

RLIS – Cruz Vermelha Portuguesa
RLIS – Santa Casa da Misericórdia de

Abitureiras;

•
Abrã;
•
Alcanede;
•
Alcanhões;
•
Amiais de Baixo;
•
Arneiro das Milhariças;
•
Gançaria;
•
Moçarria;
•
Pernes;
•
União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa
de Santarém;
•
União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês;
•
União de Freguesias de Casével e Vaqueiros;
•
União de Freguesias de Romeira e Várzea;
•
União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de
Figueira.

Este projeto surgiu no âmbito da aprovação de candidatura realizada ao Programa Operacional de Inclusão Social e
Emprego e operacionaliza, por um período de 36 meses, o serviço de atendimento e acompanhamento social, que
pretende aproximar as pessoas de um atendimento de primeira linha de âmbito social, por forma a atuar com pessoas
e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.
Este projeto mobilizou 5 técnicos (1 Psicólogo, 1 Assistente Social e 3 Educadores Sociais), e estima-se que façam,
mensalmente, cerca de 450 atendimentos e acompanhamentos.
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Assente numa lógica de intervenção articulada e integrada entre várias entidades multissectoriais, com
responsabilidades no desenvolvimento da ação social, a RLIS da Misericórdia de Pernes pretende reforçar a plataforma
de colaboração estabelecida com as entidades que, localmente, prestam serviços de âmbito da ação social.
2.3.2 – Banco de Produtos de Apoio/Ajudas Técnicas
Em 2016, a Instituição manteve o apoio à comunidade, através da disponibilização de produtos de apoio/ajudas
técnicas, continuando a integrar o projeto concelhio, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém e outras
Instituições, no sentido de apoiar na reabilitação e na promoção da autonomia e bem-estar dos seus beneficiários.
2.3.3 – Associação de Apoio Integrado a Jovens e Idosos da Louriceira (AIJIL)
No ano de 2016, a SCMP deu continuidade ao protocolo com esta associação, para o fornecimento de refeições aos
utentes a quem prestam serviços, uma vez que permanecem sem infraestruturas para a sua realização (ver quadro
6).
2.3.4. – Cantina Social
À semelhança de anos anteriores, a Instituição, em 2016, continuou a disponibilizar apoio alimentar às pessoas e
famílias da comunidade em vulnerabilidade social, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, através da
Cantina Social, em parceria com o Instituto de Segurança Social/Centro Distrital de Santarém
No quadro 16, caracteriza-se a população abrangida no âmbito desta resposta, de acordo com os registos de 31 de
dezembro de 2016, onde se forneceram 19 831refeições, conforme registo que consta no quadro n.º 6 do presente
relatório, numa média de 54 refeições/diárias:
Designação
Número Total de Beneficiários
Número Total de Agregados Familiares
Tipo de agregado familiar
▪ Nuclear com filhos………….………………………………………………………………………………………….
▪ Monoparental feminino………………………………………………………………………………………….…
▪ Alargado ……………………………………………………………………………………………………………………
▪ Unipessoal ………………………………………………………………………………………………………………

Total 2015
36
17

Total 2016
27
14

3
6
2
6

1
5
2
6

Quadro 16

2.3.5. – Apoio a Peregrinos
A SCMP, continuou a prestar o apoio a peregrinos, cumprindo assim com uma das obras de misericórdia. À medida
que os anos vão passando, a procura dos nossos espaços para albergar peregrinos que necessitam deste apoio no
caminho que fazem para Fátima, acentua-se, tendo-se verificado, no ano de 2016, um aumento significativo de
peregrinos, num total de 274.
O gráfico n.º 12 ilustra a distribuição anual dos peregrinos, verificando-se uma procura mais acentuada no mês de
Maio, como seria expectável.
Peregrinos apoiados pela SCMP
em 2016
7%

9%

20%

Abril
Maio
Setembro

64%

Outubro

Gráfico 12
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A Instituição, para além de disponibilizar os espaços da Casa Social e Cantina Social, também despende de recursos
humanos para fazer o acolhimento e acompanhamento dos grupos e a higienização dos espaços.
2.4 – Atividades Transversais
Com a preocupação de manter ativos e independentes, o máximo de tempo possível, os utentes da Instituição, em
2016, deu-se continuidade aos trabalhos de intervenção ao nível da terapia ocupacional, sendo desenvolvidas
diferentes atividades a este nível, com o objetivo de reabilitar e manter as capacidades motoras, cognitivas,
psicológicas, emocionais e sociais dos utentes.
Para concretizar este fim as atividades foram desenvolvidas de forma individual e em grupo.
O gráfico n.º 13 evidencia a necessidade desta intervenção nas diferentes respostas sociais.

Terapia Ocupacional - Percentagem média Intervenções

21%
Lar Idosos

50%

Lar Grandes Dependentes

29%

Lar S. João Deus

Gráfico 13

Ao longo do ano de 2016, para além das atividades de terapia ocupacional, decorreram atividades de animação
sociocultural, que procuraram ir ao encontro das preferências de cada pessoa, respeitando a sua individualidade e
motivando a sua participação. Foi possível, assim, desenvolver a criatividade e valorizar aptidões, exemplo disso é a
grande multiplicidade de atividades que se desenvolveram.
O gráfico nº gráfico n. º14 retrata de uma forma simples esta situação.
Atividades de Animação Sociocultural - Nº Médio Participantes
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Gráfico 14

Dentro de cada grupo de atividades, existem várias ações que as concretizam, dando-se como exemplo os ateliers que
variam entre as artes plásticas, os bordados e a culinária. O mesmo sucede com as restantes atividades.
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2.4.1 – Atividades Socioculturais Institucionais
Sendo esta Instituição dinâmica, em 2016, foram muitas e variadas as atividades que se desenvolveram, no sentido de
dar resposta aos diversos públicos e causas da Misericórdia.
Neste sentido, e sendo coerente com o ano que se viveu, Ano do Jubileu da Misericórdia, todas as atividades tiveram
como princípio esta orientação.
O quadro n.º 17, abaixo, faz o levantamento das atividades mais significativas que se desenvolveram e que mereceram,
por parte dos seus destinatários, uma boa aceitação:

Atividades Socioculturais de âmbito Institucional
Atividade
Público-Alvo
Inauguração do Lar São Utentes, colaboradores,
João de Deus | Unidade familiares,
Mesa
de Demências
Administrativa, irmãos,
comunidade e parceiros
Da Mundial do Doente Utentes de todas as
– A Fotografia Convive respostas
sociais,
novamente com a colaboradores,
Dependência
familiares,
Mesa
Administrativa, irmãos e
comunidade
Procissão do Senhor Irmãos,
Mesa
dos Passos
Administrativa
e
comunidade
Passeio ao Oceanário Utentes de todas as
de Lisboa
respostas
sociais
e
colaboradores
Lançamento do Livro Utentes de todas as
“Uma Vida Cheia de respostas
sociais,
Histórias para Contar
colaboradores,
familiares,
Mesa
Administrativa, irmãos e
comunidade
II Seminário – Boas Dirigentes, Técnicos e
Práticas
de colaboradores
de
Misericórdia
diferentes Instituições
Feira da Saúde – “Saúde Utentes de todas as
e Misericórdia”
respostas
sociais,
colaboradores,
familiares,
Mesa
Administrativa
e
comunidade
429º Aniversário de Utentes de todas as
SCMP – Comemorações respostas
sociais,
Solenes
colaboradores,
familiares,
Mesa
Administrativa e irmãos

Data
27 de janeiro de 2016

Local
Lar São João de Deus |
Unidade de Demências

11 de fevereiro de Lar Grandes Dependentes
2016

28 de fevereiro de Pernes
2016
31 de março de 2016

Lisboa

23 de maio de 2016

Casa Social

25 de maio de 2016

Auditório Inácio da Silva
Nobre – Quinta da Torre

27 de maio de 2016

Pernes

28 de maio de 2016

Auditório Inácio da Silva
Nobre – Quinta da Torre
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Atividades Socioculturais de âmbito Institucional
Peregrinação Nacional Utentes de todas as
das Misericórdias ao respostas
sociais,
Santuário de Fátima
colaboradores,
Mesa
Administrativa e irmãos
Passeios
Utentes de todas as
Intergeracionais,
no respostas
sociais,
âmbito
do colaboradores
desenvolvimento
da
resposta de campos de
férias
Passeio dos Avós – “Um Utentes de todas as
dia em Coruche”
respostas
sociais,
colaboradores
Ciclo de Partilha – Dirigentes, Técnicos e
Experiências
de colaboradores
de
Intervenção
na diferentes Instituições
Demência
IV Festa da Terceira Utentes de todas as
Idade – Danças e respostas
sociai
e
Cantares do Nosso País colaboradores
Celebração do Jubileu Dirigentes, Técnicos e
das Santas Casas da colaboradores
de
Misericórdia
diferentes Instituições
Festa de Natal
Utentes de todas as
respostas
sociais,
colaboradores,
Mesa
Administrativa e irmãos
3ª Edição do Concurso Escola, Instituições e
“Presépios na Vila”
Associações locais

25 de junho de 2016

Fátima

04 de agosto de 2016

V. N. Barquinha |
Constância
11 de agosto de 2016 Praia Fluvial de Cardigos |
Mação
18 de agosto de 2016 Visita à Fábrica da CocaCola
14 de setembro de Coruche
2016
21 de setembro de Auditório Inácio da Silva
2016
Nobre – Quinta da Torre

30 de setembro de Quinta da Tufeira - Pernes
2016
22 de outubro de 2016 Diocese de Santarém (Sé)

17 de dezembro de Quinta da Tufeira - Pernes
2016

06 de dezembro de Pernes
2016 a 06 de janeiro
de 2017

Quadro 17

Foram ainda realizadas e desenvolvidas outras atividades, designadamente:






Religiosas: Missa com periodicidade quinzenal
Publicações: Jornal “A Voz”, tendo sido publicados mais dois números
Reuniões com utentes para envolvimento, identificação e resolução de situações diversas
Reuniões com familiares de utentes, tendo em vista a sua integração e adaptação à resposta
social onde estão inseridos
 Reuniões de Equipa Técnica, com periodicidade quinzenal
 Grupo Coral: Diversas atuações durante a realização de algumas atividades internas e externas.

2.5– Recursos Humanos
Como é do conhecimento geral, o peso dos recursos humanos, ao nível financeiro, é uma das rúbricas com maior
impacto. O mesmo acontece com a SCMP, que tem vindo a crescer e a desenvolver-se, tendo necessidade de aumentar
estes recursos.
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Apesar de existir uma boa gestão ao nível da rentabilização dos recursos humanos, foi necessário investir nos mesmos,
fazendo face aos normativos que regulam os projetos e atividades que a Instituição dinamiza.
No quadro 18 faz-se a caracterização do número de colaboradores, à data de 31 de dezembro de 2016, por categorias
profissionais, que servem toda a atividade institucional:
Categorias Profissionais

Total
2015

Total
2016

Diretor Técnico ……………………………………………………………………………………………….………………………………

2

2

Técnico Superior Serviço Social ……………………………………………………………………………………………………...
Psicólogo…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Educador Social…………………………………………………………………………………………………………………………………

1
0
0

2
1
3

Técnico Superior Administrativo…………………………………………………….…………………..…………………………….

1

0

Técnico Secretariado ………………………………………………………………………………………………………………………..

1

0

Assistente Administrativo ……………………………………………………………………………………………………………….
Contabilista Certificada………………………………………………………………………………………………………………………
Escriturário……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2
0
0

2
1
2

Técnica de Apoio à Gestão …………………………………………………………………….……………………………………….

1

1

Encarregado Sector (Serviços Gerais) …………………………………….……………………………………..………………..
Fiel de Armazém …………………………………………………………………………………………………………………………….

2
1

1
1

Cozinheira ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

2

Ajudante de Cozinha ……………………………………………………….………………………………………………...............

1

1

Ajudante de Lar ……………………………………………………………………..……………………………………………………….

15

22

Trabalhador Serviços Gerais ……………………………………………………………………………………..…………………..

30

25

Enfermeira ……………………………………………………………………………………………………………………….……………

3

3

Ajudante Ocupação …………………………………………………………………………………….…………………………………
Terapeuta Ocupacional …………………………………………………………………………….…………………………………..

1
1

2
1

Capelão ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

1

1

Total Geral …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………………………………………………………………………………

65

73

Quadro 18

Relativamente ao quadro de pessoal da SCMP, comparando o ano de 2016 com o ano de 2015, verifica-se um aumento
do número de colaboradores, em 8 pessoas, sendo que 5 se encontram afetos ao projeto da Rede Local de Intervenção
Social, designadamente, 1 Psicóloga, 1 Assistente Social e 3 Educadoras Sociais.
Com a entrada em funcionamento do Lar S. João de Deus | Unidade de Demências, foi necessário recrutar recursos
humanos para as áreas de ajudante de lar e auxiliares de serviços gerais, sendo que o somatório de ambas as categorias
apenas reflete o aumento de dois elementos, tendo os quadros técnicos, designadamente, direção técnica e
enfermagem acumulado funções.
Foi, no entanto, recrutado 1 Psicopedagogo, para a área da ocupação, para esta unidade.
O ano de 2016, relativamente aos recursos humanos, ficou marcado pela passagem à reforma de 2 colaboradoras,
com a categoria de Ajudante de Lar.
Os serviços administrativos foram, ainda, reestruturados, tendo sido admitidos novos colaboradores, em
contrapartida da saída de outros e por licença de maternidade de um.
No âmbito da higiene, segurança e saúde no trabalho, cumpriu-se com todos os procedimentos relativos ao aferimento
da aptidão física e psíquica de cada colaborador, para o exercício da sua função.
Para além do exposto, na área dos recursos humanos, foram realizadas, conforme o quadro abaixo (Quadro 19), várias
ações formativas, com vista a capacitar os colaboradores para uma melhor eficiência no desempenho da sua função,
dotando-os de saber e de saber fazer.
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Designação da Acão

Local

População-Alvo

Gestão de Organizações
Sociais - GOS
Formação no âmbito do
cuidado à pessoa com
demência
Ação de Esclarecimento:
Pesquisa de Glicémia Capilar
e Administração de Insulina
Ação de Formação –
“Precauções Básicas do
Controlo da Infeção (PBCI)”
Ação de Esclarecimento –
Sensibilização sobre Medidas
de Autoproteção e Planos de
Emergência
II Seminário de Boas Práticas
em Gerontologia

AESE Porto

Provedor, Diretor Técnico

SCM Torres Novas

Colaboradores de diferentes
categorias profissionais de
apoio direto aos utentes
Colaboradores da SCMP

Sessão de Formação Incontinência

Casa Social

Segurança Alimentar

SCM Pernes

Formação - Produtos
Fitofarmacêuticos
III Jornadas – Problemáticas:
Cuidados de Saúde no Idoso

Agrocarreira Pernes
Auditório da
Biblioteca
Municipal Gustavo
Pinto Lopes –
Torres Novas
Fundão

XII Congresso Nacional das
Misericórdias
Dia do Património das
Misericórdias
I Encontro Nacional sobre as
Políticas Municipais para o
Envelhecimento: As
Comissões de
Acompanhamento/Proteção
a Idosos
Formação de Empregado de
Restaurante/Bar – “Mise en
Place”

Casa Social

Data
02 de fevereiro a 31 de
maio de 2016
16 e 17 de fevereiro de
2016
17 de fevereiro de 2016

Casa Social

Colaboradores e Técnicos da
SCM Pernes

19 de fevereiro de 2016

Casa Social – SCM
Pernes

Provedor, Diretores Técnicos

03 de março de 2016

SCM Ponte de Sor

Provedor, Diretores Técnicos,
Capelão, Enfermeiro,
Ajudante de Ocupação,
Terapeuta Ocupacional
Colaboradores de diferentes
categorias profissionais de
apoio direto aos utentes
Colaboradores afetos ao
setor da cozinha
Trabalhador de Serviços
Gerais
Diretores Técnicos,
Enfermeiros, Terapeuta
Ocupacional

09 de março de 2016

Provedor, Diretores Técnicos

07 de abril de 2016

27 de abril a 25 de maio
de 2016
22 de abril a 04 de maio
de 2016
12 de maio de 2016

Viseu

Provedor, Diretor Técnico

02, 03 e 04 de junho de
2016
26 de setembro de 2016

Peniche

Provedor, Diretores Técnicos

04 novembro de 2016

SCM Pernes

Colaboradores de diferentes
categorias profissionais do
setor da cozinha e de apoio
direto aos utentes

15 a 18 de novembro de
2016

Quadro 19

Estas ações são consideradas pelos seus participantes importantes, na medida em que promovem a sua motivação
intrínseca, colocando-a em prática no dia-a-dia no desempenho das suas funções, promovendo uma cultura e valores
fortes, que, partilhados por todos, permitem enfrentar desafios e ultrapassar obstáculos. Por isso, uma das apostas
Santa Casa da Misericórdia de Pernes – Há 430 anos, na Pratica das 14 Obras de Misericórdia

24

[RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS] 2016
desta Instituição é no investimento dos seus recursos humanos, pois sabemos que estar preparado é o segredo para
o êxito dos serviços que prestamos.
2.5.1 – Programas Ocupacionais no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional
Em 2016, manteve-se a parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, onde se promoveu a criação e
a qualidade de emprego, combatendo uma atual fragilidade social, que é o desemprego, com o desenvolvimento de
diferentes medidas:
 Programa de Contrato de Emprego-Inserção
 Estágios Profissionais

2.5.2 – Estágios Curriculares
A Instituição continuou a celebrar protocolos com a Escola Superior de Educação de Santarém para a realização de
estágios curriculares, na área da Educação Social, tendo sido dada a possibilidade a mais 5 estudantes.
2.5.3 – Voluntariado
No ano de 2016, ainda que em quantidade reduzida, a SCMP, contou com a prestação de serviços, por parte de dois
voluntários, um no serviço de lavandaria e outro no apoio musical ao Grupo Coral desta Instituição. A Instituição
recebe, ainda, a visita de elementos da paróquia, que, semanalmente, distribuem a comunhão aos utentes das ERPI’s.
2.6 – Relacionamento Institucional/Parceiros Sociais
No ano de 2016, fomentaram-se e fortaleceram-se as relações com as diferentes entidades parceiras, com o objetivo
de desenvolverem e se apoiarem na resolução de interesses comuns e da comunidade local, dando-se como exemplo,
o apoio e investimentos prestados na dotação do atual posto da GNR, com beneficiações necessárias ao seu
funcionamento.
Assim, ao longo do ano, tivemos, para além de outros, os seguintes parceiros:














Centro Distrital de Segurança Social
União das Misericórdias Portuguesas
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Câmara Municipal de Santarém
Conselho Local de Ação Social
Instituto do Emprego e Formação Profissional
Escola Superior de Educação de Santarém
Unidade de Saúde Familiar do Alviela
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques
Guarda Nacional Republicana
Junta de Freguesia de Pernes
Bombeiros Voluntários de Pernes
Farmácias de Pernes (Almeida/Santos Leal)
 Associações locais
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3 – Património Imobiliário | Arrendamento | Obras
Os investimentos realizados em 2016, ao nível dos imóveis, num total de € 677.911, ficaram abaixo do previsto pela
Mesa Administrativa, infelizmente, o incêndio ocorrido no prédio da Rua Saraiva de Carvalho, 226, no início do 2º
semestre do ano, alteraram o projetado para Lisboa.
No entanto, ainda foram realizadas obras de beneficiação na Rua do Patrocínio, n.º 4, na Calçada da Palma de Baixo,
n.º 13, na Travessa da Misericórdia em Santarém, bem como a substituição da Cobertura e a Beneficiação das fachadas
no Bairro Comendador, em Pernes, sendo estas de maior investimento.
Durante o ano transato, realizou-se obras num dos andares da Rua Carvalho Araújo, n.º 31, permitindo a abertura de
mais uma Residência Universitária, neste momento são 6 apartamentos afetos a esta valência, passando a sua
capacidade para 46 estudantes.
Sendo que, efetuamos diversas obras de conservação e reparação.
Os valores totais encontram-se representados nos quadros e gráficos seguintes:

INVESTIMENTOS TOTAIS
Ano
2013
2014
2015
2016

Investimentos
723.239 €
406.729 €
986.042 €
677.911 €
Quadro 20

Investimentos

€986.042
€723.239

€677.911
€406.729

2013

2014

2015

2016

Gráfico 15



CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
Conservação
Ano
e Reparação
2013
72.908 €
2014
73.447 €
€72.908
2015
67.805 €
2016
26.843 €

Conservação e Reparação

€73.447
€67.805

Quadro 21

€26.843

2013

2014

2015

2016

Gráfico 16
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IMOVEIS DE UTILIZAÇÃO
Quanto aos imóveis de utilização, especificamente, devem destacar-se:
 Museu Memórias – Projeto de Requalificação e Candidatura ………………..…..........................
 Adro Igreja da Misericórdia – Projeto de Requalificação ……………………………………………..…..…
 Recreio Creche – Remodelação de Espaço Exterior……………………………………………………..….….
 Lar de Idosos I – Remodelação de Sala de Refeições / Convívio 1º Andar ………………………..…
 Moinho Manuelino – Pagamento da 2ª Prestação ………………………………………………………..……

Lar de Idosos I – Remodelação de Sala de Refeições / Convívio 1º Andar

€ 51.281
€ 7.380
€ 13.063
€ 17.221
€ 10.000

Bairro Comendador José Gonçalves Pereira


IMÓVEIS DE RENDIMENTO
Os investimentos neste âmbito, permitiram efetuar um conjunto de beneficiações, sendo as mais relevantes:
 Travessa da Hera, nº3, Lisboa – Conclusão de obra ………...............................................................
€ 8.550
 Rua do Patrocínio, nº4, Lisboa – Beneficiação de apartamento …………………………………….…………
€ 8.031
 Rua Saraiva de Carvalho, 232/240, Lisboa - Substituição da coluna de abastecimento de água
€ 4.203
 Calçada da Palma de Baixo, 13, Lisboa – Remodelação de apartamento ………………………………….. € 30.638
 Rua Carvalho Araújo, 31 – Adaptação de apartamento para Residência Universitária ……..………. € 11.829
 Travessa da Misericórdia em Santarém Substituição da cobertura e recuperação de fachada….. € 32.894
 Bairro Com. José Gonçalves Pereira, Pernes – Substituição das coberturas e beneficiação das
fachadas ………………………………………………………………………………………………………………………………….. € 65.338
Obras de conservação e reparação, noutros imóveis…………………………………………………………………………………..€ 26.843.
Situação específica do Arrendamento em Lisboa
Relativamente a este ponto, como se pode verificar, abaixo, o total das rendas em Lisboa, desceu consideravelmente,
devido à situação do Incêndio na Rua Saraiva de Carvalho, 226, prédio que gerava maior rendimento da Instituição,
tendo sido objeto de maior investimento em 2015.
Contudo, durante o ano foram possíveis acordos para resolução de situações de incumprimento antigas.
Ano
2013
2014
2015
2016

TOTAL RENDAS
– LISBOA
605.040 €
612.700 €
616.906 €
578.674 €

Total Rendas - Lisboa

€605.040

€612.700

€616.906

2013

2014

2015

€578.674

Quadro 22

2016

Gráfico 17
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4 – Apoio às Associações
Valores que compõem o apoio ao movimento associativo prestado pela Instituição e as quotizações pagas às entidades
em geral, encontram-se descriminados no quadro seguinte:
Associações/Entidades

Quotizações

Prémio
Presépios
Vila

Donativos /
Subsídios

Total

A FARPA - Assoc. Fam. e Amigos Doentes Psicóticos

60 €

60 €

ALP - Associação Lisbonense de Proprietários

36 €

36 €

APFADA - Assoc. Port. Famil. Amigos Doentes Alzheimer

20 €

20 €

2€

2€

APFRA - Assoc. Prod. Florestais Região Alcobaça

3.000 €

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários de Pernes

8.000 €

11.000 €

Jardim de Infância e Escola Primária nº 1 de Pernes

100 €

100 €

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Pernes

300 €

300 €

Agrupamento Escolas de Pernes

100 €

100 €

60 €

Atlético Clube de Pernes

100 €

6.787 €

250 €

Comissão da Capela da Póvoa das Mós
Comissão da Festa do Arneiro das Milhariças
Comissão de Festas – Amigos da Moita

200 €

Comissão da Capela da Moita

100 €

Confraria de S. José Chã de Baixo e Outeiro Fora

100 €

Corpo Nacional de Escutas -Agrupamento 1159

100 €

120 €

300 €

200 €

400 €
100 €

262 €

100 €
400 €

300 €

300 €

100 €

750 €

850 €

100 €

350 €

570 €

100 €

Soc. Filarmónica União Pernense (Música Nova)

100 €

720 €

União das Misericórdias Portuguesas

362 €

300 €

Junta de Freguesia de Pernes
Soc. Recr. Filarm. Pernense (Música Velha)

300 €

721 €

100 €

Paróquia de Nª Senhora da Purificação de Pernes

250 €

721 €

GNR - Pernes
Grupo de Dadores de Sangue de Pernes

6.947 €

720 €

Vespas das Comeiras

100 €

100 €

Associação Recreativa e Melhoramento Santos

150 €

150 €

18.220 €

23.888 €

TOTAIS

4.018 €

1.750 €

Quadro 23

4 – Movimento de Irmãos
Foram admitidos 5 novos irmãos, sendo o total de irmãos ativos 777, em 31 dezembro de 2016.
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5 – Situação Economico - Financeira

 I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A solidez da situação económico-financeira da Instituição manteve-se, comprovando a sua sustentabilidade, pela
comparação, a nível dos rendimentos, entre as comparticipações recebidas da Segurança Social e os totais registados
nas rubricas de Prestação de Serviços e Rendas, ambas a ultrapassar a do financiamento público.
A repartição dos rendimentos, de acordo com a origem, apresenta-se da seguinte forma:

Rendimentos
Vendas
Prest. Serviços
Subsídios do Estado
Rendas
Outros
Total

2016
26.759
954.659
589.938
655.847
26.934
2.254.137

Rendimentos

%
1,19%
42,35%
26,17%
29,10%
1,19%
100%

1

1…

Vendas
Prest. Serviços

29%
43%

Subsídios do Estado
Rendas

26%

Quadro 24

Outros

Gráfico 18

A estrutura dos gastos revela, um maior peso relativo ao nível dos recursos humanos, traduzida pelo aumento do
número de trabalhadores, que passou de 63 para 70, em média, embora a dos Fornecimentos e Serviços Externos
apresente um valor aproximado. Realce também para a rubrica de Depreciações e amortizações que, em virtude dos
investimentos realizados, continua a adquirir cada vez maior expressão.

Gastos
Custos Materiais Consumidas
Fornecimento Serviços Externos
Pessoal
Depreciações e Amortizações
Outros
Total

2016
103.823
702.005
773.374
352.613
22.289
1.954.104

%
5,31%
35,92%
39,58%
18,04%
1,14%
100%

Gastos

3%

Custos Materiais
Consumidas

18%

50%

20%
0%9%

Fornecimento
Serviços Externos
Pessoal
Depreciações e
Amortizações

Quadro 25

Gráfico 19

 II EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução, a nível da Conta de Exploração Previsional, revelou alguns desvios, relativamente às previsões, resultante
do incêndio ocorrido em Lisboa, na Rua Saraiva de Carvalho, já mencionado, no ponto 3 e conforme se pode
comprovar, pelos valores de investimentos, conservação e reparação, que são, significativamente, inferiores aos do
ano anterior.
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 III PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Propõe-se que o Resultado Líquido apurado, no montante de € 300.032,71 (trezentos mil e trinta e dois euros e setenta
e um cêntimo) seja transferido para a conta de Resultados Transitados.
 IV CONSIDERAÇÕES FINAIS
Expressamos o nosso agradecimento a todas as pessoas, colaboradores e entidades que nos tem acompanhado na
persecução da nossa missão, designadamente, os beneméritos que em nós confiam para garantir o seu futuro e a
preservação do seu património, tão necessários à sustentabilidade e manutenção da excelência dos serviços que
queremos prestar. Premissas da nossa atuação.

Pernes, 03 de março de 2017
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