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A Mensagem da Provedora

O ano de 2021 comprovou o que, em 2020, era 
esperado da capacidade de resposta desta ins-
tituição – Santa Casa da Misericórdia de Marco 
de Canaveses (SCMMC) – ao maior desafio que 
a Humanidade defrontou nos últimos 2 anos: a 
luta contra a CoVID-19. Na sequência da espe-
rança demonstrada no pretérito Relatório de 
Atividades e Orçamento (2020), durante 2021 
foi escrita a memória futura demonstrativa da 
capacidade de resiliência e de compromisso 
com a Missão e os Valores demonstrados por 
TODOS os que, ao longo de 2021, partilharam 
este desafio.

É a expressão da coragem e da dedicação dos 
Marcoenses - Homens e Mulheres - que, ao 
longo de 2021, orientados por uma liderança 
partilhada entre os Órgãos de Gestão da 
SCMMC e a comunidade, não deram tréguas 
a um inimigo desconhecido e destruidor das 
vidas, da saúde, da nossa sustentabilidade. Ao 
elencar as Atividades desenvolvidas ao longo 
de 2021, a TOD@S devemos um reconhecido 
agradecimento que será memória dos Valo-
res pelos quais se pauta a nossa organização 
de Economia Social, hoje reconhecida como 
exemplo de sucesso no âmbito das Misericór-
dias Portuguesas.

Em 2021, cumpriu-se com o planificado de que 
“a visão da SCMMC pretendia ser uma referên-
cia em termos da saúde e do apoio social, con-
solidando a assistência médico-hospitalar e as 
respostas sociais, atuando de forma singular 
face às necessidades emergentes das comuni-
dades locais e, desta forma, promovendo uma 
sociedade mais justa”. 

O desenvolvimento estratégico e operacio-
nal da SCMMC no decurso deste período de 
pandemia, implicou a tomada de decisões 
por vezes complexas, com o objetivo final de 
manter os postos de trabalho e assegurar a 
capacidade de resposta às necessidades da 
população. Sem colocar em risco a sustenta-
bilidade da SCMMC foram tomadas medidas 
de investimento sustentável, de controlo do 
défice por atividade e controlo e desenvolvi-
mento da instituição através da integração e 
partilha de serviços na otimização dos recursos 
humanos e equipamentos.
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Foram colocados em prática os processos de 
apoio ao desenvolvimento da estratégia que 
assenta na inovação e na economia social, 
adaptando-a aos problemas sociais e de saúde 
do Marco de Canaveses em tempo de pande-
mia, procurando apoiar sem restrições a popu-
lação a quem servimos, para consolidar valores 
de Humanidade, Solidariedade e Sustentabili-
dade, que são a base da Economia Social.

Foi a visão inicialmente expressa de que devía-
mos apostar na melhoria dos procedimentos 
e processos, na sua autonomização financeira 
e na sua capacidade de desenvolver respos-
tas inovadoras, em alinhamento com o Plano 
Estratégico 2018-2024, que constituiu a linha 
orientadora contra a CoVID19 que assolou a 
instituição, o concelho, o país e o mundo.

Tal como no ano anterior, graças ao empenho 
de todos os seus colaboradores, a SCMMC res-
pondeu cabalmente a este repto, mantendo, 
na senda de 11 anos consecutivos. resultados 
económicos positivos e ampliando, até, a sua 
intervenção de caráter social.

Os desafios em 2021 foram exigentes, mas 
mantiveram-se no que tem sido a principal 
preocupação dos Órgãos que têm gerido a 
SCMMC, nomeadamente em assegurar a con-
tinuidade das políticas de sustentabilidade, na 
redução dos défices operacionais nas áreas 
de intervenção da SCMMC e na melhoria não 

só dos serviços oferecidos, mas também nas 
condições de trabalho oferecidas aos nossos 
colaboradores. Só assim podem ser cumpridas 
e respeitadas a Missão, a Visão e os Valores da 
SCMMC.

A Mesa Administrativa conta com o apoio de 
todos os Irmãos, com o empenho em grande 
proximidade e responsabilidade dos funcioná-
rios e demais colaboradores, nesta resposta ao 
desenvolvimento e coesão social e ao serviço 
dos Marcoenses.

À data de apresentação deste documento, 
onde se dá conta das Atividades e Contas refe-
rentes a 2021, foi renovado o ciclo de gestão da 
SCMMC. Mais uma vez foi demonstrada a coe-
são institucional e o compromisso da Irman-
dade para com o crescimento sustentável 
desta Instituição. Foi renovada a confiança nos 
Órgãos de Gestão da SCMMC. Podem contar 
connosco para servir a nossa comunidade e 
promover o seu desenvolvimento neste novo 
ciclo de gestão.

Marco de Canaveses, 07 de março de 2022

A Provedora
Maria Amélia Duarte Ferreira
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Se em 2020, este capítulo abordava o “Desafio de uma Pandemia e Res-
posta da SCMMC em 2020” numa incerteza assustadora, 2021 foi o ano da 
demonstração de sucesso de um trabalho conjunto de todos que são Santa 
Casa, na sustentabilidade da resposta à CoVID-19 e no plano de crescimento 
desta instituição.

Confirma-se, aqui, o que se assinalou nas palavras de D. José Tolentino 
Mendonça, no Plano de Atividades e Orçamento 2021.

“Não podemos viver sem esperança, mas esta não é uma tarefa 
nem evidente, nem fácil. Precisamos de uma educação para a 
esperança. A esperança não é um lenitivo que adormece a dor 
até que ganhemos coragem para tratar a sério da vida, mas uma 
força que impregna já o presente e nos motiva para a transfor-
mação da história”

E a esperança, aliada à competência de todos os colaboradores, tornou 
realidade a transformação de uma história inesperada na capacidade de 
resposta da SCMMC. Se a recuperação económica e as perspetivas para 
2021 – mesmo orientadas por objetivos cautelosos, dada a indefinição dos 
parâmetros económicos – tinham todos os elementos que permitiam asse-
gurar o desenvolvimento sustentável desta Instituição, tudo foi posto à prova 
em 2021. Foi a nossa capacidade de nos reinventarmos (a nível individual e 
em termos coletivos), que fez com que a catástrofe devastadora e impacto 
da CoVID-19, implicou a nossa recriação da visão do mundo e da existência.

Os objetivos traçados para 2021 foram cumpridos, com as necessárias adap-
tações resultantes dos condicionalismos sociais, económicos e sanitários 
impostos pela CoVID-19. No desenvolvimento do plano estratégico, tínha-
mos iniciado uma tarefa fundamental para melhorar a qualidade dos servi-
ços prestados aos doentes e à comunidade. Tínhamos iniciado a procura e 
contratação de um núcleo de base de enfermagem e médicos que, com a 
Direção Clínica, assegurassem assistência em presença ao longo de todo o 
dia. Esta resposta humana viria a ser complementada por outras iniciativas, 
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também programadas, de enriquecer a resposta em 
exames complementares de diagnóstico e da própria 
estrutura dos edifícios. Médicos e enfermeiros compe-
tentes já nós tínhamos, com provas dadas há vários 
anos. Não foi perdida esta linha orientadora de desen-
volvimento da SCMMC.

Na Santa Casa, através de tentativas, erros e correções 
a envolver todo o pessoal, fizemos um trabalho que 
deixará para sempre a memória de 2020 e 2021 em 
todos nós. 

Foi exatamente num contexto não-expectável, de 
uma pandemia que absorveu todos os recursos, que 
a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses 
(SCMMC) deu resposta ao desafio, mudando a forma 
como nos relacionamos, como vivemos, como traba-
lhamos. Como somos.

Como referido, os profissionais diplomados, médi-
cos e enfermeiros, reagiram como se impunha: com 
competência e permanência. Os auxiliares de todas as 
categorias, com muito menor preparação académica 
e profissional, corresponderam de modo exemplar.

Para além do apoio em proximidade à população mais 
vulnerável do Marco de Canaveses (a que corresponde-
mos através de captação de financiamentos nas mais 
diversas fontes), o centro das nossas preocupações 
residiu no Hospital Santa Isabel, na UCC e na ERPI. Nes-
tas Unidades, além da idade média muito elevada dos 
utentes e da gravidade da sua situação clínica, havia 
o fluxo de deslocação frequente dos doentes aos ser-
viços especializados do CHTS e da circulação do pes-
soal que não havia condições para tornar residentes 
(circulavam para o domicílio e para outros trabalhos, 
nomeadamente no SNS).

RESULTADOS DO RELÁTORIO DE ATIVIDADES 2021
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Todo o processo foi acompanhado da elabo-
ração de inúmeros Planos de Contingência e 
de uma timeline de registo dos eventos mais 
significativos, para memória futura. 

É de realçar que o ano de 2021 constituiu um 
enorme desafio para a gestão estratégica 
da SCMMC. A ameaça pandémica obrigou 
a conciliar uma estratégia de crescimento e 
desenvolvimento sustentada numa política 
de autonomia financeira com uma resposta 
emergente a desafios nunca experimentados. 

A pandemia de CoVID-19 trouxe, no ano de 
2020, desafios novos e extraordinários, nomea-
damente para as instituições do Setor Social e, 
em particular, para as que se dedicam à presta-
ção de cuidados de saúde. De modo, à partida, 
inesperado, a pressão pandémica manteve-se 
durante todo o ano de 2021, estendendo, no 
tempo, as dificuldades encontradas no pri-
meiro ano de pandemia. 

Estes desafios exigiram respostas complexas, 
de caráter dinâmico, imaginativas e, também 
elas, inovadoras. Criou a necessidade de desen-
volver a área de Saúde Social.

Relacionaram-se com a imposição de medidas 
determinadas pelas Autoridades de Saúde, as 
quais levaram à suspensão da produção clínica 
durante largos períodos, à proibição de muitas 
das atividades de apoio social e à limitação do 
acesso às unidades da Santa Casa da Miseri-
córdia do Marco de Canaveses (SCMMC), como, 
por exemplo restrição de visitas, elaboração e 
instituição de diversos planos de contingência, 
etc.

Concretamente, citam-se exemplos, que 
constituem base do Sumário Executivo das 
Atividades decorrentes em 2021:

Tal como em 2020, graças ao empenho de 
todos os seus colaboradores, em 2021, a 
SCMMC respondeu cabalmente a este repto, 
mantendo, na senda de 11 anos consecutivos. 
resultados económicos positivos e ampliando, 
até, de modo significativo, a sua intervenção 
de caráter social.



18

RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

A) Resultados Económicos
Apesar do impacto muito negativo da pandemia na atividade da SCMMC, 
foi possível concluir o exercício de 2021, pelo 11º ano consecutivo, com um 
resultado líquido que, apesar do prolongamento do período pandémico, foi, 
ainda assim, positivo em 0,36 milhões de euros, representando um cresci-
mento de 125% relativamente a 2020 - principalmente devido ao aumento 
da receita (10,2%) graças, essencialmente, ao aumento da produção clínica, 
não acompanhado por idêntico aumento da despesa (5,6%), fruto das polí-
ticas de gestão e renegociação..

Resultados Económicos 2021
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B) Produção Clínica
A produção clínica sofreu forte impacto negativo pelas medidas adotadas 
pelas autoridades de saúde no combate à pandemia de CoVID-19. Passado 
o choque inicial, a SCMMC conseguiu reagir e, em 2021, assistiu-se a con-
siderável aumento da atividade clínica em todas as linhas de produção. 
A produção cirúrgica aumentou 21,5%, o número de consultas efetuadas 
cresceu 19,9%, o número de atendimentos no SAP sofreu um incremento 
de 15,6% e a atividade do internamento cifrou-se em mais 4,7%.

 Produção Clínica 2021
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C) Recursos 
Humanos
Apostou-se na contratação de novos 
prof issionais, dedicados a áreas de 
intervenção previamente deficitárias, 
quer na área da gestão, quer na área 
clínica, ampliando a oferta de serviços à 
população.

D) Ampliação 
e Renovação 
Estrutural e 
Infrastrutural
Neste âmbito, concretizou-se a emprei-
tada para a construção do novo centro 
de ambulatório, novo serviço de imagio-
logia e laboratório de análises clínicas, 
remodelação do bloco cirúrgico e criação 
de nova unidade de recobro e renova-
ção do refeitório e cozinhas (visando a 
centralização das mesmas), cujas obras 
seguem em bom ritmo, prevendo-se a 
sua conclusão para meados deste ano.
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E) Formação
Para além das ações de formação habituais, 
continuámos a intervenção formativa na 
página da Saúde do Jornal “A Verdade” e na 
Rádio Marcoense, com quem tínhamos cola-
boração anterior, tornando-se agora a CoVID 
um tema recorrente. A nossa resposta mante-
ve-se, desde 2020, pela elaboração de um pro-
grama de formação dirigida inicialmente aos 
colaboradores da SCMMC e posteriormente a 
várias entidades da comunidade onde esta-
mos inseridos. Foram dezenas e dezenas de 
ações de formação. Foi o caso das Escolas, 
Serviços Sociais da Câmara Municipal e Bom-
beiros Municipais. Numa ação continuada 
desde 2020 até ao final de 2021. Alguns dos 
responsáveis da SCMMC alargaram muito o 
âmbito de formação, solicitados por Jornais de 
grande circulação e várias cadeias televisivas. O 
nosso relacionamento próximo com os órgãos 
de comunicação social locais foi exemplar. 
Durante a epidemia tomámos a iniciativa de 
reportar todos os acontecimentos importan-
tes, fossem as melhores ou as piores notícias, 
alimentando assim um clima de confiança 
mútua e de serviço à comunidade.

F) Inovação da 
Gestão
Para além dos processos relacionados com 
as instalações e equipamentos, progrediu-se 
decisivamente com a centralização das com-
pras; a revisão dos contratos, sustentada por 
uma política, previamente definida, de con-
sumos, orientadora das negociações; a aber-
tura de novas prestações de serviços clínicos; o 
desenvolvimento dos sistemas de informação; 
a criação de um novo serviço de saúde ocupa-
cional, visando prestar serviços para entidades 
externas.
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G) Intervenção em 
Saúde Social  

1. SERVIÇO DE ATENDIMENTO E 
ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

(SAAS)

Para assegurar o apoio de pessoas em situação de 
vulnerabilidade/exclusão social e emergência social 
de todo o município foi protocolado (SCMMC e o Insti-
tuto da Segurança Social) o SAAS, com financiamento 
anual de 107.153,90€. A equipa técnica do SAAS é cons-
tituída por uma Coordenadora (Assistente Social); duas 
Assistentes Sociais e um Psicólogo.

2. FROTA SOLIDÁRIA

Com o objetivo de promover a mobilidade e a inclu-
são social de grupos vulneráveis, nomeadamente os 
utentes da ERPI, foi premiada uma candidatura apre-
sentada à Fundação Montepio – Frota Solidária - com a 
atribuição de uma carrinha adaptada, o que permitiu 
a concretização do apoio durante 2021.

3. INTERVENÇÃO NA 
COMUNIDADE

Os Projetos Sociais da SCMMC, atuaram em toda a 
Comunidade, com maior enfoque junto da população 
idosa em situação de isolamento e vulnerabilidade, no 
âmbito da Saúde Social.

RESULTADOS DO RELÁTORIO DE ATIVIDADES 2021
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3.a. Rural SMS2CARE

De âmbito multidisciplinar (enfermagem, 
farmácia, psicologia, serviço social e nutri-
ção), destaca-se a inovação da fisioterapia e 
terapia ocupacional no próprio domicílio e a 
aquisição de equipamentos tecnológicos de 
apoio. Terminou a sua intervenção em junho 
de 2021. Financiamento do BPI la “Caixa” Rural 
(55.000,00€). Foram acompanhados 118 idosos, 
realizadas 1266 visitas e efetuados 969 contac-
tos telefónicos.

3.b. SMS+Green Care

Início em 2019, com térmico em julho de 2022. 
Para além dos objetivos contemplados no pro-
jeto base (Programa SMS), vai contribuir para 
a educação intergeracional para a longevi-
dade, com envolvimento das pessoas idosas 
e jovens (alunos da EPAMAC). A Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG) financiou o Projeto 
em 39.886,00€.

3.c. SMS+PEC

O Projeto SMS+PEC manteve a visão do 
“ageing in place” com o objetivo de prevenir 
ou retardar a degradação cognitiva/emocio-
nal através do desenvolvimento e aplicação de 
estratégias terapêuticas, não-medicamento-
sas, em contexto domiciliário. A Iniciativa Social 
Descentralizada (ISD) do BPI la “Caixa” finan-
ciou o Projeto, em 2020, em 11.535,00€. Até 31 
de dezembro de 2021 foi despendido o valor de 
8.113,64€, acompanhados 32 utentes e realiza-
das 370 intervenções. 

3.d. Modelo Integrado de Saúde 

Social no Envelhecimento (MISSE) 

Pensado para responder às necessidades da 
população envelhecida e fragilizada através 
de consultas de especializada (gabinete, domi-
cílio e teleconsulta) no período CoVID-19. Foi 
possível a implementação do serviço de tele-
consulta e aquisição de equipamentos para 
a realização de exames, com financiamento 
total de 42.470,00€ pelo BPI la “Caixa” Sénior. 

3.e. Mercearia Social da Miseri-
córdia (MS2M)

Financiado pela Iniciativa Social Descentra-
lizada (ISD) do BPI la “Caixa” com 5.750,00€ 
o Projeto MS2M tem como objetivo suprir as 
carências económicas comprovadas, pela doa-
ção de bens essenciais alimentares/higiene 
pessoal. Até 31 de dezembro, foram abrangi-
dos 108 beneficiários, distribuídos 65 cabazes 
e realizada recolha de alimentos em parceria 
com o Pingo Doce (angariados 1976 produtos).

3.f. Bairros Saudáveis: Incluir 
para Melhorar

Numa intervenção em rede, através de práticas 
de estilos de vida saudáveis entre as freguesias, 
o Projeto prioriza o bem-estar físico, mental 
e social dos idosos (in place) na sua relação 
com a comunidade, através da arte (música), 
da estimulação cognitiva, e da reeducação 
comportamental. Inserido no PRR do Governo 
Português, foi-lhe atribuído 42.482,00€. O Pro-
jeto teve início no final de 2021.
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3.g. Musicalidade

O Projeto pressupõe o desenvolvimento e 
implementação de sessões de musicoterapia 
junto de idosos inscritos em Instituições Sociais 
do Concelho de Marco de Canaveses (ERPI da 
SCMMC; 4 centros de dia do Concelho). Finan-
ciado pelo Fundação Belmiro de Azevedo (FBA) 
com o valor de 45.146,39€. Até ao final de 2021 
foram cooptados 90 beneficiários. 

3.h. MISSE 2G

No final do ano de 2021, a SCMMC viu o Projeto 
MISSE 2G contemplado pelo Programa Ope-
racional Inclusão Social e Emprego (POISE). 

Este Projeto é uma solução integrada com 
componente de intervenção humana, em ter-
mos de saúde e apoio social, que monitoriza 
as pessoas idosas de forma contínua, contri-
buindo para a melhoria da saúde mental das 
mesmas, condição primordial para uma vida 
ativa e saudável da pessoa idosa. Propõe uma 
intervenção de proximidade, junto das vidas 
longas (+65anos), população empobrecida e 
fragilizada, pelos efeitos da pandemia e do 
processo de envelhecimento. O Projeto tem 
um valor auferido de 120.659,62€, sendo que 
84.461,73€ correspondem a financiamento 
público (70%) e 36.197,89€ à comparticipação 
do(s) investidor(es) social(is) (30%)..

NO SETOR SOCIAL

1.120 visitas 
domiciliares 

realizadas

1.203 apoios 
telefónicos

52 cuidadores 
informais

18.300 dias de 
residência na 

ERPI



H. Investigação

No âmbito da investigação, foram publicados 
em 2021 artigos científicos em revistas inde-
xadas internacionais* e concluiu-se o trabalho 
de campo de um projeto de investigação no 
âmbito da testagem e rastreio da CoVID-19.

*Daniel O Griffin, Denise Brennan-Rieder, Binh 
Ngo, Pierre Kory, Marco Confalonieri, Leland 
Shapiro, Jose Iglesias, Michael Dube, Neha 
Nanda, Gino K In, Daniel Arkfeld, Preet Chau-
dhary, Vito M Campese, Diana L Hanna, David 
Sawcer, Glenn Ehresmann, David Peng, Miros-
law Smorgorzewski, April Amstrong, Eivind H 
Vinjevoll, Rajkumar Dasgupta, Fred R SaCris_na 
Mussini, Oriol Mitjà, Vicente Soriano, Nicolas 
Peschanski, Gilles Hayem, Maria Carmela Pic-
cirillo, António Lobo Ferreira, Iraldo B Rivero, 
Ivan F H Hung, Marc Rendell, Stephen Ditmore, 
Joseph Varon, Paul Marik. The Importance 
of Understanding the Stages of COVID-19 in 
Treatment and Trials. AIDS Rev. 2021 Feb 8. doi: 
10.24875/AIDSRev.200001261

António Ferreira, António Oliveira-e-Silva, Paulo 
Bettencourt. Chronic treatment with hydro-
xychloroquine and SARS-CoV-2 infection. J 
Med Virol. 2021 Feb;93(2):755-759. doi: 10.1002/
jmv.26286

Controlado este desafio, lamentando perdas e 
atrasos, partimos mais bem preparados, tendo 
em conta que 2021, dotada a Humanidade das 
armas necessárias para a mitigação da pande-
mia, permitiu que, com a mesma esperança e 
empenho, a SCMMC continuasse a sua estra-
tégia de desenvolvimento ao serviço do Marco 
de Canaveses e dos Marcoenses.



03.
COMO ESTAMOS EM 
FINAL DE 2021
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Na conclusão deste último quadriénio, a SCMMC apresentou (con-
forme documentos institucionais) um aumento em todas as linhas 
de produção do hospital (consulta, internamento, produção cirúr-
gica), apenas interrompido pelo efeito da pandemia da CoVID-19. 
Assistiu-se, em 2021, a uma recuperação significativa, em particular 
no que toca à atividade cirúrgica (principal fonte de financiamento 
da instituição). Em simultâneo, a SCMMC promove adequada política 
de gestão financeira que permite honrar os compromissos assumi-
dos ao longo do período em apreciação, com os seus colaboradores, 
prestadores de serviços e outros terceiros, que contribuíram para o 
desenvolvimento das atividades, reduzindo, nomeadamente, o prazo 
médio de pagamentos. Tal facto, associado à política de renegocia-
ção de contratos em vigor, da qual resulta uma evolução em baixa 
dos custos associados, cria perspetivas muito favoráveis quer para 
a sustentabilidade do Hospital quer para o financiamento, através 
do mesmo, da atividade social da SCMMC. Esta atividade tem sido 
beneficiada, nos últimos anos, pela intervenção direta da Provedora 
em órgãos de gestão da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), 
designadamente a representação no Grupo Misericórdias Saúde 
(GMS), bem como a nível de Comissões na área da Ação Social. 

A área social tem sido apoiada por protocolos com a tutela, mas 
que não são suficientes para manter a sustentabilidade desse setor. 
Mesmo nesta situação, a SCMMC assegura o apoio significativo e 
muito diferenciador aos Marcoenses, através de financiamentos con-
seguidos por candidaturas a programas promovidos por instituições 
privadas, em concursos de grande competitividade. Esta atividade 
só é possível pela qualidade das propostas apresentadas e pela con-
fiança e reconhecimento que a SCMMC tem conseguido granjear 
junto das entidades financiadores da área social. Salienta-se o elenco 
dos diferentes projetos, que estarão em execução no decurso do 
mandato 2022-2025: Serviço Móvel de Saúde (SMS), SMS+Greencare, 
SMS+PEC (Programa de Estimulação Cognitiva), MISSE (Modelo Inte-
grado de Saúde Social no Envelhecimento), Mercearia Social (MS2M); 
Bairros Saudáveis: Incluir para Melhorar; Musicalidade.

Como Estamos em Final de 
2021



A conjuntura de restrições orçamentais que 
se irá manter e a incerteza no rumo das polí-
ticas sociais e da saúde exigiu, ao longo de 
2021, uma planificação cuidada das ativida-
des, orientada por objetivos cautelosos, para 
que seja possível assegurar o funcionamento 
desta Instituição, melhorar a situação salarial 
dos nossos colaboradores, não descurando a 
procura de novos investimentos. 

Assim, há que assumir a liderança da mudança 
e do desenvolvimento consolidado de projetos 
estratégicos que marcarão o futuro desta Ins-
tituição, no cumprimento da sua Missão. 

É cada vez mais evidente o papel da Economia 
Social, no apoio sustentável às populações mais 
frágeis do nosso País. Este desafio é contem-
plado no atual Regulamento/Compromisso da 
SCMMC. A representatividade da SCMMC nos 
locais de decisão – União das Misericórdias Por-
tuguesas (UMP), Presidência do Secretariado 
Regional do Porto da UMP, Grupo Misericórdias 
de Saúde – torna esta instituição mais forte no 
acesso aos financiamentos. Esta equipa fará 
tudo o que estiver ao seu alcance – enquanto 
estiver na liderança da SCMMC – para a defesa 
do reforço desses f inanciamentos, sem os 
quais a SCMMC não será sustentável.



04.
APRESENTAÇÃO 
DA SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA 
DE MARCO DE 
CANAVESES 
(SCMMC) 
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O presente Relatório de Atividades e Contas 2021 vai 
apresentar (tal como ocorreu para o ano de 2020), de 
modo integrado, a execução do Plano de Atividades 
2021 (execução material e financeira), discriminando 
os principais setores da SCMMC. 

4.1. Organização Geral da SCMMC 
(Hospital Santa Isabel e da Estrutura 
Residencial para Idosos Rainha Santa 
Isabel)

A Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses (SCMMC) é uma Ins-
tituição da Economia Social, que desenvolve a sua atividade centrada na 
comunidade, disponibilizando respostas nas áreas da saúde e da ação social: 
Hospital Santa Isabel (HIS), Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), Unidade 
de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção (UCCLDM) e 
Intervenção Social.

O desenvolvimento destas áreas tem sido efetuado numa linha de inter-
venção integrada, com entidades parceiras a nível local, regional, nacional 
e internacional, relacionadas com os objetivos definidos e com os serviços 
prestados. Tem a abrangência da sociedade, melhorando e aprofundando 
a acessibilidade aos apoios às pessoas em situação de maior fragilidade 
social e económica, apostando na atuação de proximidade. Se o Plano de 
Atividades para 2021, tinha como objetivo “major” estabelecer o reforço da 
estratégia ao desenvolvimento sustentado da SCMMC, ele demonstrou-se 
uma ferramenta crucial para a resposta ao desafio que foi imposto a toda 
a sociedade pela COVID-19. E foi a flexibilidade e o compromisso de toda a 
irmandade e dos colaboradores da Santa Casa, que permitiu resposta ade-
quada, em tempo útil e em qualidade, aos desafios constantes impostos 
pela COVID-19.

A SCMMC surgiu, em 1934, da transformação da “Associação Beneficente 
do Marco”, fundada em 1911, cujo objetivo “visava a fundação e manutenção 
de um hospital”. A inauguração teve lugar em 16 de julho de 1920.
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Em 1934, na sequência de novas necessidades designadamente na área da 
saúde, a Associação Beneficente do Marco, foi transformada na SCMMC, com 
o objetivo de usufruir dos benefícios destas Instituições. O novo Hospital 
Santa Isabel foi inaugurado em 26 de novembro de 1967.

A SCMMC, contestando o Decreto-Lei n.º 618/75 de 11 de novembro, que 
determinava a nacionalização, por parte do Estado, dos Hospitais das Mise-
ricórdias, recusou-se a entregar o seu. Contestou a constitucionalidade de 
tal medida, defendendo o direito das Misericórdias continuarem a sua ação 
no campo da Saúde.

Em 2004, a SCMMC concluiu a ampliação das instalações hospitalares, com 
um primeiro piso para instalação da morgue e diversos anexos, um segundo, 
onde funciona a Unidade de Fisioterapia, um terceiro Serviços de Consulta 
Externa, com extenso leque de especialidades; uma nova área onde foram 
instalados os quartos particulares agora, desde há oito anos, como Unidade 
de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção. Tem sofrido 
melhoramentos consecutivos, o que permite oferecer serviços de grande 
qualidade à população local.

Em 2011, o Bloco Operatório foi alvo de uma moderna remodelação. Em 2015 
foi requalificado o piso 1 de Internamento com melhoria das condições de 
qualidade para os utentes. No ano de 2016 foi requalificado o Serviço de 
Farmácia e Aprovisionamento (SFA), proporcionando melhoria substancial 
às condições do seu funcionamento.

A ERPI Rainha Santa Isabel sofreu em 2018 um processo de profunda rea-
bilitação das suas infraestruturas, com o intuito de melhorar as condições 
oferecidas aos seus utentes, bem como potenciar o tipo de intervenção que 
pode ser estabelecida. Estas soluções tornam-se essenciais para que seja 
possível obter uma resposta adequada, inclusiva e baseada no know-how 
atual respeitando as necessidades sociais da comunidade envelhecida, cada 
vez mais crescente. No dia 27 de fevereiro de 2019, foi realizada a inauguração 
da requalificação do Lar de 3ª Idade Rainha Santa Isabel.

Em 2019 foram requalificadas as instalações adstritas à Unidade de Hemo-
diálise, em projeto assegurado pela empresa DIAVERUM, contratualizada 
com a SCMMC. Esta requalificação foi acompanhada da reestruturação do 
Serviço da Lavandaria da SCMMC. A requalificação foi ainda extensível ao 
Serviço de Análises Clínicas, através da colaboração com a UNILABS.
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Em 2020 foi planificado o alargamento do Hospital Santa Isabel com a 
criação de uma Unidade de Ambulatório. Acresce intervenção na área do 
refeitório e do bloco operatório.

Em 2021 foi iniciada esta requalificação na área da Saúde concretizando-se 
a empreitada para a construção do novo centro de ambulatório, novo ser-
viço de imagiologia e laboratório de análises clínicas, remodelação do bloco 
cirúrgico e criação de nova unidade de recobro e renovação do refeitório 
e cozinhas (visando a centralização das mesmas), cujas obras seguem em 
bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão para meados de 2022.

Ao longo destes anos, a SCMMC instituiu-se como Instituição de referência 
na cidade, abriu parcerias com outras instituições e hoje assume a presi-
dência do Secretariado Regional do Porto da União das Misericórdias Por-
tuguesas. Tem lugar no Conselho de Gestão do GMS e é líder em Projetos 
Sociais. A intervenção social tem ocorrido através de diferentes fontes de 
financiamento e constitui, hoje, uma rede integrada de Saúde Social no 
Envelhecimento no Marco de Canaveses.

A marca SCMMC foi desenvolvida no sentido de criar um forte sentimento 
de pertença entre os Irmãos. Esta Marca - “Misericórdia do Marco” é uma 
vantagem de qualidade. A marca cria um valor para os utentes pela iden-
tificação e diferenciação de entre outras marcas e cria valor (comercial e 
institucional) para a SCMMC.
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4.2. Identidade e Estrutura
A organização geral da SCMMC (Hospital Santa Isabel e da Estrutura Resi-
dencial para Idosos Rainha Santa Isabel) está representada no Organograma 
(Figura 1) e na Tabela 1.

Figura 1. Organograma da SCMMC
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ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE Joaquim Teixeira Monteiro da Rocha
Domingos Manuel Soares Dias
João Fernando de Sousa Ferreira
Maria Filomena Teixeira da Mota e Sousa Estrela

SUPLENTES:
Helena Silva Macedo 
António Alves Magalhães
Tomás de Aquino Barros Alves

MESA ADMINISTRATIVA

PROVEDOR Maria Amélia Duarte Ferreira
Maria de Lurdes Martins Graça
António de Sousa e Silva
Maria Helena Simões de Sousa e Sousa
Maria Cândida dos Reis Queirós

SUPLENTES: Elisabete do Carmo Ferras de Sousa
Jorge Francisco Vieira

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Luísa Maria Monteiro Bento
Daniel da Silva Macedo
Domingos Alexandre Soares de Magalhães

SUPLENTES: Maria da Piedade Teixeira Ferreira
Manuel António dos Santos Almeida
Maria Luísa Gonçalves Carneiro Giraldes

Tabela 1. Estrutura e Composição dos Órgãos Sociais da SCMMC 
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“É importante transformar – descentralizar, integrar, inovar, 
democratizar – situar, sem excessos de retórica, as pessoas no 
centro do sistema de saúde. É preciso adotar um modelo de 
governação da saúde capaz de adotar estratégias de mudança 
centradas na gestão do conhecimento” (Sakellarides C. SNS: dos 
desafios da atualidade às transformações necessárias Acta Med 
Port 2020 Feb;33(2):133-142)

No decurso do mandato que terminou em 2021, estivemos perante 
um dos maiores desafios das nossas vidas! Citando Tolentino Men-
donça (Expresso, 20-março-2020) “A nossa segurança não pode provir 
da despensa bem guarnecida ou do frigorífico a abarrotar. A vida é 
mais do que a materialidade necessária à sobrevivência. É isso, mas 
é mais do que isso”. 

A pandemia confrontou a SCMMC com a sua capacidade de resposta 
no sentido de manter a sustentabilidade. Nada seria tão inimaginável 
como o confronto com uma situação desconhecida que implicou 
novos modos de funcionamento. A SCMMC foi capaz de dar esta 
resposta. A gestão instituída, sempre com a aprovação dos Irmãos, 
preparou a Instituição para dar resposta a uma situação inesperada 
e dramática no âmbito social e financeiro. Sempre com o apoio dos 
colaboradores – das PESSOAS – que connosco, todos os dias vivem 
a Santa Casa. Todos vivemos estes tempos e fomos MISERICÓRDIA. 
Na Liderança desta Instituição reconheço o compromisso de todos 
e devemos agradecimento a todos os que, ao longo ddifícil período, 
com as grandes dificuldades vividas nos dois últimos anos, fizeram 
com que esta Instituição fosse exemplo de Misericórdia.

4.3. Como Chegamos Aqui Dando 
Resposta à CoVID-19 
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A SCMMC adotou um conjunto de medidas de acordo com a Direção Geral 
de Saúde (nestas condições extraordinárias de pandemia) onde deu res-
postas aos serviços de saúde e área social, protegendo os doentes e os mais 
frágeis que se encontravam ao nosso cuidado. Apesar dos fortes condicio-
nalismos, não deixamos de assegurar os serviços essenciais ao funciona-
mento da SCMMC tendo, por isso, apenas cessado com a atividade clínica 
programada. O Serviço Móvel de Saúde (SMS), projeto inovador de apoio 
domiciliário da SCMMC, assegurou visitas urgentes e inadiáveis, e manteve 
contacto telefónico com a população. O Serviço de Atendimento e Acompa-
nhamento Social (SAAS) assegurou as respostas urgentes. O Internamento 
e os Cuidados Continuados mantiveram-se em funcionamento.

A SCMMC soube – durante todo este ano 2021 - estar à altura da defesa 
da Instituição e das suas Pessoas. A Pandemia, como disse Isabel Allende, 
“Ensina-nos a fazer a triagem das prioridades e mostra-nos a realidade. Esta 
pandemia sublinha as desigualdades de oportunidade e recursos em que 
vive a sociedade a um nível global”. Foi também isto que aprendemos na 
SCMMC. É por isto que nos vamos manter na liderança para que se cumpra 
o que a Humanidade precisa das instituições.

Foram cumpridos os objetivos estratégicos definidos até final de 2021, elen-
cados na Figura 2.

ALARGAR A REDE 
DE COOPERAÇÃO 

(SAÚDE, SOCIAL E OUTRAS)

CONSOLIDAR 
ESTRATÉGIAS

 

 

 

REFORÇAR A COOPERAÇÃO
COM A TUTELA

REFORÇAR A PARTICIPAÇÃO
DOS IRMÃOS

QUALIFICAR OS RECURSOS 
HUMANOS

REFORÇAR A INTERVENÇÃO
SOCIAL E SAÚDE

OTIMIZAR RECURSOS 
MATERIAIS E FINANCEIROS

MELHORAR A INTERFACE
COM A SOCIEDADEREFORÇAR A GESTÃO ESTRATÉGICA 

E ACESSO A FINANCIAMENTOS

PROMOVER EXCELÊNCIA 
NOS CUIDADOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

2018 - 2021

Figura 2. Objetivos Estratégicos Definidos no Plano de Ação para o Quadriénio 
2018-2021
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O ano de 2021 foi, tal como o ano anterior, afetado, de modo extraor-
dinário, pela pandemia de CoVID-19 e, principalmente, pela conse-
quência das medidas políticas adotadas para o seu combate.

A Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses (SCMMC), à 
semelhança de todas as outras instituições congéneres, viu a sua 
atividade prejudicada de modo indelével pelas referidas medidas.

Apesar disto, relativamente ao projetado no Plano de Atividades de 
2021, concretizaram-se os seguintes projetos:

1. Iniciaram-se, estando já em fase avançada, as obras de construção 
do novo Centro de Ambulatório, o qual incluirá um novo serviço 
de imagiologia (radiologia convencional, TAC, ultrassonografia – 
incluindo a área cardiológica, pantomografia dentária, densitome-
tria) e um centro dedicado à prestação de cuidados diferenciados 
no âmbito da gastrenterologia, cardiologia, pneumologia (estudo 
do sono) e cirurgia.

2. Simultaneamente, lançaram-se as obras de reestruturação do 
Bloco Operatório, visando a definição de circuitos de circulação 
unidirecionais e criação de uma nova unidade de recobro.;

3. Reformulou-se o parque de estacionamento, com a criação de 
novos e amplos espaços, resolvendo, até ao lançamento das obras 
para o parque subterrâneo, este sério problema no que toca ao 
edifício do Hospital;

4. Apesar de se tratarem de planos plurianuais e já ter havido desen-
volvimentos relativos aos projetos e apoios autárquicos, refere-se 
que ainda não se iniciaram as obras relativas à Vila Amélia e ao 
hospital residencial (projetadas, na melhor das hipóteses, para o 
próximo quinquénio);

5. Procedeu-se à aquisição de vários equipamentos para moderni-
zação da capacidade clínica instalada, entre os quais, aparelhos 
de imagiologia e microscópios e outro equipamento para ORL;

6. Concluiu-se a instalação da central fotovoltaica tal como estava 
previsto;

7. Não foi possível proceder à aquisição e instalação da central de 
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produção de gases medicinais, mas procedeu-se às obras de reno-
vação de central de gases (incluídas nas obras do novo centro de 
ambulatório);

8. No que toca aos recursos humanos, o maior desenvolvimento, 
cumprindo o projetado para 2021, foi a contratação de especia-
listas altamente diferenciados na área da engenharia hospitalar 
(instalações e equipamentos) e marketing;

9. Conforme previsto no Plano de Atividades, procederam-se a todos 
os desenvolvimentos na área dos sistemas de informação;

10. Também conforme previsto, procedeu-se à instalação da nova 
sinalética em toda a envolvente do edifício hospitalar;

11. Ainda conforme previsto no Plano de Atividades, ampliaram-se 
as fontes de financiamento hospitalar, nomeadamente aumen-
tando a prestação de serviços ao SNS em novas especialidades;

12. aumentou-se, ainda, de modo significativo a resposta na área da 
Medicina Dentária;

13. consolidou-se o processo de centralização de compras, que agora 
se estende a todo o material de consumo hoteleiro, a todo o mate-
rial de consumo administrativo e a todos os outros produtos e 
serviços não clínicos;

14. no setor clínico, a centralização de compras estendeu-se a prati-
camente todas as áreas de consumo, com exceção de algumas 
áreas aguardando inclusão, quer no que concerne ao material de 
consumo clínico, quer no que toca aos produtos farmacêuticos, 
quer, ainda, no que diz respeito aos serviços.

4.4. Área da Saúde 

A estratégia da SCMMC prosseguiu, em 2021, num continuum estra-
tégico coerente de desenvolvimento da sua área de prestação de 
cuidados de saúde (Figura 3).

Dezembro de 2021, marcou o termo de um mandato na gestão da 
SCMMC, que constituiu um período de intensa realização do projeto 
de desenvolvimento e criação de sustentabilidade desta Instituição 
de economia social. 
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Os postulados estratégicos foram sempre focados no utente, defi-
nindo o utente como o centro de todas as atividades, estabelecendo 
e reforçando as parcerias operacionais com outros prestadores de 
cuidados de saúde e sociais dos sistemas nacionais respetivos, apos-
tando na excelência do acolhimento e do atendimento e dos cuida-
dos prestados, centrando-nos na eficiência e no envolvimento dos 
colaboradores, concentrando os investimentos na ampliação e na 
remodelação das instalações e infraestruturas e equipamentos e 
investindo na formação dos nossos colaboradores. Apostou-se na pro-
moção da eficiência dos consumos e da utilização dos equipamen-
tos, na redução dos custos operacionais unitários e no aumento dos 
proveitos, por um lado, pela permanente renegociação de contratos 
de fornecimentos e, por outro, através do aumento de valências, da 
produção e da procura de novos mercados. Finalmente, continuou 
o forte investimento nas tecnologias de informação, visando moder-
nizar a gestão e a governação clínica.

O direito ao respeito pela vida privada e familiar e à proteção dos 
dados de caráter pessoal que lhes digam respeito, é e sempre foi 
uma preocupação da SCMMC. Assim, deu-se particular desenvolvi-
mento em 2021 ao processo de conformidade com o novo RGPD. Para 
tal conta com a colaboração do Prof. Luís Filipe Antunes, Professor 

Figura 3. Diagrama do Setor da Saúde 
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na Universidade do Porto e Encarregado de Proteção de Dados da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados. A SCMMC já nomeou o seu 
Encarregado de Proteção de Dados, deu formação aos seus dirigen-
tes, reformulou a sua política de privacidade, revisitou os processos 
de recolha de consentimento para o tratamento e dados pessoais e 
deu início à elaboração do registo de atividades de tratamento.

4.5. Área Social

A área Social (Figura 4) desenvolveu-se no enquadramento dos dife-
rentes setores da SCMMC e das necessidades identificadas na comu-
nidade Marcoense.

UNIDADE
 

CUIDADOS
 

CONTINUADOS

SERVIÇO MÓVEL 
DE SAÚDE

ERPI

CANTINA SOCIALHOSPITAL SANTA 
ISABEL

SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO E 

ACOMPANHAMENTO 
SOCIAL (SAAS)

SETOR
SERVIÇO
SOCIAL

Figura 4. Diagrama do Setor Social 



4.6. Recursos Humanos 

A pandemia COVID-19 colocou às instituições de eco-
nomia social um desafio exigente ao desenvolver estra-
tégias de adaptação à realidade vigente, sem deixar de 
cuidar dos seus beneficiários e dos seus colaboradores. 
Mais do que nunca, em 2021, foi necessário desempe-
nhar um papel fundamental na gestão dos Recursos 
Humanos, para que fosse possível o reforço de equipas, 
permitindo assegurar a segurança e o bem-estar de 
todos os beneficiários, a curto e a médio prazo. Tal 
como aconteceu nos anos anteriores, o recrutamento e 
seleção contou sempre com a colaboração do Serviço 
de Psicologia e com a colaboração de um membro 
dos diferentes serviços afetos à área de recrutamento 
a selecionar.

A crise pandémica foi muito feroz, atingiu tudo e todos; 
a nível económico, as empresas para sobreviver tive-
ram que se adaptar, adotaram o tele-trabalho, promo-
veram as vendas online e outros serviços usando as 
novas tecnologias. Na SCMMC também não foi dife-
rente, sendo uma instituição feita de pessoas e para as 
pessoas. Tem uma grande missão, cuidar dos mais fra-
gilizados pela doença e pelos infortúnios da vida. Pro-
curamos dentro das nossas valências dar o melhor dos 
nossos serviços a quem nos procura. E nisso fomos os 
melhores, porque tal como em 2020 de boca tapada, 
e cumprimentando-nos com acenos, fomos gerindo 
os nossos sentimentos e desânimos, porque a nossa 
missão é NOBRE: Servir e Cuidar.

Perante uma grande atitude de resiliência, o bem-
-estar dos nossos colaboradores não foi menospre-
zado. Neste sentido e devido à contratação de uma 
nova empresa de Medicina Higiene e Segurança no 
trabalho, foram retomados os exames médicos no 
âmbito da saúde no trabalho na ERPI. E no Hospital. 

RESULTADOS DO RELÁTORIO DE ATIVIDADES 2021
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Foi instalado o gabinete de Saúde Ocupacio-
nal sob a orientação e consultoria da empresa 
contratada. Foram feitas visitas regulares por 
vários meses a todos os locais de trabalho e 
setores, por parte da responsável da empresa, 
para se inteirar das condições de trabalho, 
tendo contactado com os colaboradores e 
ouvindo as suas sugestões e opiniões. Em 2022, 
no Gabinete de Saúde Ocupacional, iniciare-
mos os exames médicos aos recursos huma-
nos do Hospital e Cuidados Continuados.

Este ano 2021, revelou também a oportuni-
dade para repensar diferentes dimensões no 
contexto de trabalho, convidando-nos a refletir 
sobre o lado positivo das adversidades decor-
rentes da pandemia. É possível que o que vive-
mos mudou a perceção e a opinião de cada 
um, mas não mudou a nossa responsabilidade.

MAREESS – Medida de Apoio 
ao Reforço de Emergência de 
Equipamentos Sociais e de 

Saúde

Com o aumento de casos de COVID-19, as 
situações de sobrecarga nas atividades desen-
volvidas tiveram um aumento exponencial, 
em contrapartida surgiu o impedimento (de 
alguns) dos nossos colaboradores para o tra-
balho por motivo de doença, isolamento pro-
filático e assistência a familiares.

Para fazer face a estas ausências recorreu-se à 
Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 
Equipamentos Sociais e de Saúde – MAREESS 
Trata-se de uma medida promovida pelo IEFP, 
de caráter excecional e temporária que per-
mitiu assegurar a capacidade de resposta da 
SCMMC durante o surto do vírus COVID-19, 
através do apoio financeiro por parte a enti-
dade que a promove.

Este programa integrou 39 colaboradores, 
sendo que, no final de 2021, ainda dispunha 
de 31 profissionais.

Assim, a SCMMC assegura o pagamento da 
bolsa a que os destinatários têm direito, com-
petindo ao IEFP, assegurar a comparticipação 
em 90% desse valor, bem como a compartici-
pação de um subsídio de transporte. 
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Estágio Profissional/ATIVAR.PT

Como aconteceu em anos anteriores, a SCMMC beneficiou de estágios profissionais, medida que 
se concretiza no apoio à (re)inserção profissional de destinatários através do desenvolvimento de 
uma experiência de formação prática em contexto de trabalho. Neste sentido, permite não só apoiar 
a transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho, promovendo a inserção na 
vida ativa dos jovens com níveis adequados de qualificação, mas também reforçar as atividades 
da própria instituição. Trata-se de uma medida apoiada pelo IEFP, com uma comparticipação de 
80% da bolsa de estágio estabelecida.

 

Colaboradores dependentes por categoria ou profissão ao serviço em 2021 

Administração/Administrativos 27 
Cozinheiras/Ajudantes de Cozinha/Auxiliares de Cozinha 10 
Ajudante de Lar I 21 
Animador Cultural I 1 
Auxiliar de Ação Médica I 26 
Costureira I 2 
Enfermeiro/a 3 
Nutricionista 1 
Motorista de Ligeiros Principal 1 
Psicóloga 3 
Técnica de Análises Clínicas Principal 1 
Técnica Superior de Serviço Social I 3 
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  3 
Técnico de Raio X  2 
Telefonista/Rececionista 2 
Trabalhador de Serviços Gerais  72 
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Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados

Em 2021 deu-se continuidade às diligências do Programa NORTE 2020 – Contratação de Recursos 
Humanos Altamente Qualificados (RHQA) - que foi submetido em 2019 e aprovado em 2020. Esta 
medida integra entre os seus objetivos específicos o de incrementar a contratação de recursos 
humanos altamente qualificados, contribuindo para elevar as competências e intensificar as intera-
ções entre empresas e as entidades regionais do Sistema Científico e Tecnológico (SCT), procurando 
capitalizar o investimento da Região do Norte (RN) na formação de recursos altamente qualificados.

Tendo em conta as exigências das atividades previstas pela SCMMC, foram aprovados três perfis 
profissionais a contratar:

(i) Marketing Digital e Comunicação, ou áreas similares;

(ii) Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica ou áreas similares;

(iii) Informática, Tecnologias de Informação ou áreas similares.

Os candidatos foram avaliados, admitidos a entrevistas. Em 2021 foram concretizadas as 
Contratações nas áreas de Marketing Digital e Comunicação e Engenharia Biomédica, Engenharia 
Civil, Engenharia Eletrotécnica ou áreas similares. Até final de 2021 ainda não tinha sido possível 
concretizar a contratação na área da Informática.

4.7. Serviço de Formação Profissional – CAPACITA 
SCMMC 
A formação profissional é reconhecida como uma prioridade pelas entidades empregadoras, mas 
é também uma prioridade reconhecida pelos colaboradores, devendo ser refletida nas Instituições 
em função das necessidades reais, devidamente auscultados os interessados e com a intervenção 
dos seus responsáveis hierárquicos de forma que haja envolvimento de todos.

Cada vez mais as Instituições encaram os recursos humanos como o recurso mais valioso e dife-
renciador e são confrontadas com novas e diferentes exigências de resposta. Nesse sentido, tor-
nou-se imprescindível melhorar as qualificações dos colaboradores da SCMMC, dotando-os de 
ferramentas e competências que possibilitem o trabalho com os diferentes tipos de população e 
as diferentes necessidades.

A seleção das ações de formação e workshops executadas durante o ano de 2021 resultou, no essen-
cial, das necessidades identificadas pelos colaboradores com diferentes graus de responsabilidade 
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na Instituição, sendo que as sessões foram agendadas de acordo com a disponibilidade dos cola-
boradores e dos formadores. 

A implementação e execução do Plano de Formação previsto no Plano de Atividades da SCMMC 
para 2021 foi readaptado tendo em conta a evolução da COVID-19 e sempre em conformidade com 
as orientações dadas pela DGS.

Em 2021, foram ainda realizadas várias reuniões com empresas de formação para articulação de 
parcerias e protocolos.

A sinopse está representada nas Tabelas 2, 3 e 4.

Nomenclatura da 
formação 

Formador(es) Público-alvo Data(s) 
Duração 

total 
Formandos 
presentes 

Cuidados a ter nas 
ERPI’s: visualização 
de vídeo formativo 
publicado pela DGS 

Sandra 
Monteiro, 

 Elsa Freitas e 
Cristina 

Fernandes 

Colaboradores 
da ERPI 

13/01/2021 60 min 21 

 

Esclarecimento 
sobre a vacinação 
para a COVID-19 – 

Situação atual e  

expetativa para os 
próximos meses. 
Medidas a adotar 
para a prevenção 

 

Prof. Doutor J. 
Agostinho 
Marques 

Colaboradores 
da ERPI 

22/01/202 

25/01/2021  
120 min 46 

Planos de 
Higienização, 
Registos de 

Higienização e 
HACCP – revisão 

Teresa 
Almeida e 

Helena 
Sanches 

Cozinheiras, 
auxiliares de 

cozinha e 
trabalhadores 

de serviços 
gerais 

04/03/2021 60 min 18 

 

HACCP – Revisão de 
conceitos e 

higienização dos 
tabuleiros 

 

Teresa 
Almeida e 

Helena 
Sanches 

Cozinheiras e 
auxiliares de 

cozinha 
19/03/2021 120 min 8 

Stress e gestão de 
conflitos 

Sandra 
Monteiro e 
Lília Pinto 

Colaboradores 
da ERPI 

15,16, 22 e 
23/03/2021 

06, 07 e 
16/04/ 

2021 

120 min 34 

Tabela 2. Formações desenvolvidas ao longo de 2021 na Estrutura 
Residencial para Idosos
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Nomenclatura da 
formação 

Formador(es) Público-alvo Data(s) 
Duração 

total 
Formandos 
presentes 

Cuidados a ter nas 
ERPI’s: visualização 
de vídeo formativo 
publicado pela DGS 

Sandra 
Monteiro, 

 Elsa Freitas e 
Cristina 

Fernandes 

Colaboradores 
da ERPI 

13/01/2021 60 min 21 

 

Esclarecimento 
sobre a vacinação 
para a COVID-19 – 

Situação atual e  

expetativa para os 
próximos meses. 
Medidas a adotar 
para a prevenção 

 

Prof. Doutor J. 
Agostinho 
Marques 

Colaboradores 
da ERPI 

22/01/202 

25/01/2021  
120 min 46 

Planos de 
Higienização, 
Registos de 

Higienização e 
HACCP – revisão 

Teresa 
Almeida e 

Helena 
Sanches 

Cozinheiras, 
auxiliares de 

cozinha e 
trabalhadores 

de serviços 
gerais 

04/03/2021 60 min 18 

 

HACCP – Revisão de 
conceitos e 

higienização dos 
tabuleiros 

 

Teresa 
Almeida e 

Helena 
Sanches 

Cozinheiras e 
auxiliares de 

cozinha 
19/03/2021 120 min 8 

Stress e gestão de 
conflitos 

Sandra 
Monteiro e 
Lília Pinto 

Colaboradores 
da ERPI 

15,16, 22 e 
23/03/2021 

06, 07 e 
16/04/ 

2021 

120 min 34 

 

Cuidados de Higiene 
e Medidas de 
Prevenção e 

Controlo de Infeção 

 

Equipa de 
Enfermagem 

da ERPI 

Colaboradores 
da ERPI 

20, 21, 23, 
26 e 

29/04/2021 
120 min 29 

 

Princípios Básicos 
de HACCP; Regras 
de Empratamento 

 

Teresa 
Almeida 

Colaboradoras 
da Cozinha 

23/04/2021 60 min 1 

 

Segurança 
Alimentar: 

armazenamento e 
acondicionamento 

de produtos 
alimentares e 

registos 

 

Teresa 
Almeida 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
trabalhadores 

de serviços 
gerais 

28/04/2021 60 min 5 

 

Nutrição Entérica 
por sonda: 

vantagens e formas 
de administração 

 

Sofia Silva e 
Teresa 

Almeida 

Colaboradores 
da ERPI 

03/05/2021 

04/05/2021 
120 min 47 

 

A importância da 
comunicação: 

estratégias 
direcionadas ao 

utente e à equipa 

 

Sandra 
Monteiro e 
Lília Pinto 

Colaboradores 
da ERPI 

24, 25, 26, 
27 e 28/05/ 

2021 
120 min 41 
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Cuidados de Higiene 
e Medidas de 
Prevenção e 

Controlo de Infeção 

 

Equipa de 
Enfermagem 

da ERPI 

Colaboradores 
da ERPI 

20, 21, 23, 
26 e 

29/04/2021 
120 min 29 

 

Princípios Básicos 
de HACCP; Regras 
de Empratamento 

 

Teresa 
Almeida 

Colaboradoras 
da Cozinha 

23/04/2021 60 min 1 

 

Segurança 
Alimentar: 

armazenamento e 
acondicionamento 

de produtos 
alimentares e 

registos 

 

Teresa 
Almeida 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
trabalhadores 

de serviços 
gerais 

28/04/2021 60 min 5 

 

Nutrição Entérica 
por sonda: 

vantagens e formas 
de administração 

 

Sofia Silva e 
Teresa 

Almeida 

Colaboradores 
da ERPI 

03/05/2021 

04/05/2021 
120 min 47 

 

A importância da 
comunicação: 

estratégias 
direcionadas ao 

utente e à equipa 

 

Sandra 
Monteiro e 
Lília Pinto 

Colaboradores 
da ERPI 

24, 25, 26, 
27 e 28/05/ 

2021 
120 min 41 

Diabetes – Patologia 
Cláudia Pinto 
(A.Menarini 
diagnostics) 

Colaboradores 
ERPI 

06/06/2021 30 min 12 

 

Higiene e Segurança 
Alimentar: controlo 

e registo das 
temperaturas das 

refeições depois de 
transportadas (On 

the Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
auxiliares de 

serviços gerais 

15/07/2021 

16/07/2021 
60 min  12 

 

Transporte de 
refeições: 

acondicionamento e 
higienização (On the 

Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

19/07/2021 
27/07/2021 

120 min 9 

Posicionamentos e 
Transferências 

Francisca 
Estrela 

Resende 

Auxiliares de 
serviços gerais 
e auxiliares de 

Lar 

19,20, 22 e 
28/07/2021 

120 min 28 

Princípios gerais de 
HACCP e Regras de 

Empratamento 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

26/07/2021 120 min 2 

 

Implementação de 
novos 

procedimentos de 
reforço hídrico e 

higienização (On the 
Job)  

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

30/08/2021
02/09/2021 

120 min 21 
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Diabetes – Patologia 
Cláudia Pinto 
(A.Menarini 
diagnostics) 

Colaboradores 
ERPI 

06/06/2021 30 min 12 

 

Higiene e Segurança 
Alimentar: controlo 

e registo das 
temperaturas das 

refeições depois de 
transportadas (On 

the Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
auxiliares de 

serviços gerais 

15/07/2021 

16/07/2021 
60 min  12 

 

Transporte de 
refeições: 

acondicionamento e 
higienização (On the 

Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

19/07/2021 
27/07/2021 

120 min 9 

Posicionamentos e 
Transferências 

Francisca 
Estrela 

Resende 

Auxiliares de 
serviços gerais 
e auxiliares de 

Lar 

19,20, 22 e 
28/07/2021 

120 min 28 

Princípios gerais de 
HACCP e Regras de 

Empratamento 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

26/07/2021 120 min 2 

 

Implementação de 
novos 

procedimentos de 
reforço hídrico e 

higienização (On the 
Job)  

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

30/08/2021
02/09/2021 

120 min 21 

 

Implementação de 
novos 

procedimentos de 
reforço alimentar e 
suplementação (On 

the Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras e 
ajudantes de 

cozinha 

15/09/2021 
16/09/2021 

60 min 10 

 

Nutrição no idoso: 
orientações 
alimentares 

adaptadas às 
patologias clínicas 
mais prevalentes 

em ERPI 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
auxiliares de 

serviços gerais 

16,17,20,22 
e 

29/09/2021 
60 min 48 

 

Registos de 
higienização: 

controlo e 
importância (On the 

Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
auxiliares de 

serviços gerais 

16,17,20,22 
e 

29/09/2021  
30 min 48  

Princípios gerais de 
HACCP e Regras de 

Empratamento 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

27/09/2021 60 min 1 

Humanização nos 
Cuidados 

Prof. Doutor J. 
Agostinho 
Marques 

Profissionais 
da ERPI 

 

11/10/2021 
15/10/2021 

 

90 min 30 

 
Cheftop - 

UNOX 
Colaboradoras 

da cozinha 
11/11/2021 90 min 5 
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Implementação de 
novos 

procedimentos de 
reforço alimentar e 
suplementação (On 

the Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras e 
ajudantes de 

cozinha 

15/09/2021 
16/09/2021 

60 min 10 

 

Nutrição no idoso: 
orientações 
alimentares 

adaptadas às 
patologias clínicas 
mais prevalentes 

em ERPI 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
auxiliares de 

serviços gerais 

16,17,20,22 
e 

29/09/2021 
60 min 48 

 

Registos de 
higienização: 

controlo e 
importância (On the 

Job) 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Cozinheiras, 
ajudantes de 

cozinha e 
auxiliares de 

serviços gerais 

16,17,20,22 
e 

29/09/2021  
30 min 48  

Princípios gerais de 
HACCP e Regras de 

Empratamento 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Auxiliares de 
serviços gerais 

27/09/2021 60 min 1 

Humanização nos 
Cuidados 

Prof. Doutor J. 
Agostinho 
Marques 

Profissionais 
da ERPI 

 

11/10/2021 
15/10/2021 

 

90 min 30 

 
Cheftop - 

UNOX 
Colaboradoras 

da cozinha 
11/11/2021 90 min 5 

Funcionalidades e 
procedimentos do 

forno 

 

Fichas técnicas 

Rui Fonseca 

Teresa 
Almeida 

Colaboradoras 
da cozinha 

20/12/2021 60 min 11 

 

 

 

  
Nomenclatura da 

formação 
Formador(es) Público-alvo Data(s) 

Duração 
total 

Formandos 
presentes 

Carro de 
Emergência 

 

Ana Sílvia 
Monteiro  

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Assistentes 
Operacionais 
da UCCLDM 

12/01/2021 60 min 12 

Humanizar o fim 
de vida  

 

Margarida 
Pinheiro  

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

05/03/2021 60 min 16 

A importância das 
palavras e dos 
atos de Cuidar 

Francisca 
Estrela e  

Joana 
Gonçalves  

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

06/04/2021  30 min 9 

 

Feridas: Definição 
e Seleção do 
Tratamento  

 

Ana Sílvia 
Monteiro  

Equipa de 
Enfermagem 

07/05/2021 90 min 9 

Mobilidade e 
posicionamentos 

 

Maria dos 
Anjos Martelo  

 

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

29/06/2021 90 min 15 

Comunicação e 
relação de ajuda 

 

Ana Sílvia 
Monteiro  

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

06/09/2021 60 min 15 

Tabela 3. Formações desenvolvidas ao longo de 2021 na Unidade de 
Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção 
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Nomenclatura da 
formação 

Formador(es) Público-alvo Data(s) 
Duração 

total 
Formandos 
presentes 

Carro de 
Emergência 

 

Ana Sílvia 
Monteiro  

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Assistentes 
Operacionais 
da UCCLDM 

12/01/2021 60 min 12 

Humanizar o fim 
de vida  

 

Margarida 
Pinheiro  

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

05/03/2021 60 min 16 

A importância das 
palavras e dos 
atos de Cuidar 

Francisca 
Estrela e  

Joana 
Gonçalves  

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

06/04/2021  30 min 9 

 

Feridas: Definição 
e Seleção do 
Tratamento  

 

Ana Sílvia 
Monteiro  

Equipa de 
Enfermagem 

07/05/2021 90 min 9 

Mobilidade e 
posicionamentos 

 

Maria dos 
Anjos Martelo  

 

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

29/06/2021 90 min 15 

Comunicação e 
relação de ajuda 

 

Ana Sílvia 
Monteiro  

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

06/09/2021 60 min 15 

Gestão de risco na 
preparação e 

administração de 
medicação 

 

Miguel Pinto  
Equipa de 

Enfermagem 
da UCCLDM 

15/11/2021 60 min 7 

Gestão do stress 
profissional em 

saúde 

Catarina 
Ferreira 

 

Equipa de 
Enfermagem e 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

10/12/2021 60 min 16 

 

Nutrição no 
envelhecimento: 

suplementos 
alimentares e 

hidratação 

 

Teresa 
Almeida, 

Vânia 
Fernandes e 
Inês Sousa 

Equipa de 
Assistentes 

Operacionais 
da UCCLDM 

23/12/2021 60 min 5 
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Nomenclatura 
da formação 

Formador(es) Público-alvo Data(s) 
Duração 

total 
Formandos 
presentes 

 

Teleconsulta: um 
encontro de 

saúde à distância 
(no âmbito do 

projeto MISSE e 
Consulta 

Externa) – via 
zoom 

 

Carlos Pereira 
(Primedev) 

Profissionais de 
Saúde, 
Administrativos, 
Unidade de 
apoio 
comunitário 

08/10/2021 40 min 17 

 

 

 

  

Tabela 4. Outras formações executadas ao longo de 2021 

Propostas de melhoria na 

área da Formação

Sendo a formação considerada uma alavanca 
fundamental para a aquisição e atualização 
de competências e o desenvolvimento das 
organizações, e dada a complexidade do 
contexto atual, marcado por inúmeros desafios 
e incertezas, tornou-se pertinente, por parte 
da Instituição, fazer uma análise e reflexão 
de aspetos que poderiam ser melhorados no 
planeamento e elaboração da oferta formativa, 
tendo sido elencadas algumas propostas de 
melhoria. 

Aumento do grau de satisfa-
ção dos colaboradores sobre 
a Formação

Um desses aspetos passa por maior inclusão 
de todos os colaboradores no planeamento e 
avaliação do processo formativo. Sendo o diag-
nóstico de necessidades de formação uma das 

etapas fundamentais do processo formativo, 
pois permite obter uma visão global da situa-
ção atual da Instituição, uma das propostas 
apresentadas passa pela implementação de 
um Questionário de Levantamento de Neces-
sidades Formativas que permita que todos os 
colaboradores possam ter uma participação 
ativa na elaboração do Plano de Formação 
anual. A aplicação deste questionário pretende, 
ainda, motivar e incentivar os colaboradores a 
participar nas ações de formação desenvolvi-
das pela Instituição, visto que, ainda se verifica 
alguma resistência, por parte de alguns cola-
boradores, em considerar a formação como 
uma ferramenta de excelência para o desen-
volvimento pessoal, profissional e institucional.
Sendo a avaliação da formação uma etapa fun-
damental do ciclo formativo, visto que permite 
perceber o impacto da formação nos colabo-
radores e a importância que lhe é atribuída, 
bem como realizar uma comparação entre 
aquilo que era pretendido alcançar através das 
ações de formação e o que foi efetivamente 
alcançado foi, ainda, desenvolvido, em 2021, um 
Questionário de Satisfação dos colaboradores 
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da SCMMC sobre a Formação, com o intuito 
de averiguar o grau de satisfação dos colabo-
radores relativamente às ações de formação 
realizadas ao longo do ano. Este questionário 
irá ser aplicado no início do ano de 2022, sendo, 
posteriormente, elaborado um relatório com o 
objetivo de recolher informações pertinentes 
que permitam definir as linhas estratégicas de 
orientação das atividades formativas a serem 
desenvolvidas pela Instituição.

A elaboração e implementação deste ques-
tionário considerou-se, ainda, pertinente para 
que todos os colaboradores da Instituição se 
sintam integrados e incluídos na identificação 
de novas necessidades formativas e para que 
possam ter uma atitude ativa no processo de 
avaliação da oferta formativa, quer na sua área 
de serviço, como na Instituição no geral. 
Uma última proposta pela implementação de 
uma Ficha de Avaliação da Ação de Formação 
a ser aplicada no final de cada formação. Este 
instrumento permitirá, assim, avaliar o impacto 
da formação nos colaboradores e recolher as 
opiniões dos formandos relativamente à perti-
nência da ação de formação frequentada, bem 
como perceber se os formandos adquiriram, 
efetivamente, novos conhecimentos que pode-
rão ser aplicados no exercício das suas funções.

Por fim, foi ainda iniciado, em 2021, o processo 
de elaboração do Manual de Funções da Ins-
tituição, numa ótica de gestão estratégica de 
recursos humanos, de modo a proceder à iden-
tificação, descrição e análise das várias funções 
da Instituição e contribuir para uma estrutura 
organizacional otimizada. Este manual terá, 
ainda, um contributo importante para o pro-
cesso formativo da SCMMC, visto que permitirá 
obter conhecimento claro das funções e res-
ponsabilidades de cada colaborador e, neste 

sentido, poderá contribuir para a identificação 
das necessidades reais da Instituição refletin-
do-se, assim, num melhor planeamento da 
formação desenvolvida pela Instituição. 

Melhoria das condições de 
acolhimento e bem-estar 

dos colaboradores

Um processo de acolhimento e integração 
adequado dá ao colaborador a oportunidade 
de conhecer a história, missão, valores e cultura 
da organização em que está a ingressar. 
Para um novo colaborador, o conhecimento 
do local de trabalho é decisivo para o bom 
desempenho da sua atividade profissional e 
o processo de integração é determinante para 
adaptar o colaborador à cultura e ao ambiente 
de trabalho da organização. 

Neste sentido, para a integração de um novo 
colaborador existem várias estratégias, sendo 
uma delas o Manual de Acolhimento. Este 
manual foi uma das propostas apresentadas 
para melhorar o processo de integração e 
socialização de novos colaboradores, sendo 
disponibilizado aos novos colaboradores 
durante o processo de admissão, e contém 
todas as informações que a Instituição 
considera indispensáveis para a devida 
integração do novo colaborador. Este Manual 
encontra-se em desenvolvimento, podendo vir 
a ser implementado em 2022. 
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4.8. Culto Católico 

4.8.1. Atividades Propostas e Realizadas

Março 2021

1. Estivemos em período de confinamento. Contudo, sinalizou-se a cami-
nhada da Quaresma com uma pequena proposta. 

2. Instalação de 3 cruzes em madeira e decoradas, colocadas na ERPI, 
entrada do hospital e capela.

Maio 2021

3. A partir deste mês, foram retomadas a celebração da Eucaristia na 
Capela do Hospital e as visitas.

4. A partir deste momento, foram estendidas as visitas e a comunhão à 
Unidade de Cuidados Continuados.

5. Celebração do Dia das Misericórdias/Dia da Visitação, segundo normas 
da DGS, na Capela do Hospital, com a celebração de uma Eucaristia. 
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Julho 2021

6. Celebração do Dia de Santa Isabel, com as devidas medidas de distan-
ciamento, na ERPI de Santa Isabel. Realizou-se uma visita e entrega de 
uma pagela.

Novembro/Dezembro 2021

7. Decoração de Natal nas principais entradas do Hospital Santa Isabel e 
Capela, de forma minimalista.

8. Foi feita uma proposta de caminhada de Advento, sobretudo no Lar. 

9. No dia 24 de dezembro, foi realizada uma visita de Natal com entrega 
de uma pequena lembrança a todos os utentes, quer do hospital quer 
da ERPI de Santa Isabel. Celebrou-se nesta instituição, a missa da Noite 
de Natal.
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4.9. Comissão de Ética 
(CE) e Comissão de 
Humanização (CH) da 
SCMMC 

A Missão da SCMMC assenta no compromisso 
e dedicação à comunidade, respeitando 
os princípios éticos ao nível da saúde e 
da responsabilidade social. No sentido de 
garantir que os serviços que presta cumprem 
os princípios que estão na sua origem foi 
instituída, em 2019, a Comissão de Ética (CE) 
da SCMMC, tendo sido realizada a primeira 
reunião desta Comissão a 9 de outubro de 2019. 
Em 2021 não houve processos de intervenção 
a aprovar.
Foi mantido o Regulamento da Comissão de 
Ética para a Saúde e o Código de Ética e de 
Conduta Profissional da SCMMC, que todos os 
colaboradores devem cumprir no exercício das 
suas funções.

A CE da SCMMC é constituída por: Doutor 
Agostinho Marques Lopes (Presidente); Dra. 
Cristina Fernandes (Vice-Presidente); Enf. Ana 
Sílvia Monteiro (Secretária); Dr. Jorge Francisco 
Vieira (1º Vogal) e Padre Samuel Félix (2º Vogal).
A Comissão de Humanização (CH) da SCMMC, 
adiante designada por CH-SCMMC é um órgão 
de apoio técnico à Mesa Administrativa, no 
âmbito da humanização, tendo por objetivo a 
sua promoção efetiva.

À CH-SCMMC compete dinamizar, suportar e 
coordenar o processo e atividades de huma-
nização dos serviços da Instituição (papel no 
decurso 2020 Covid).

A Comissão de Humanização da SCMMC é 

um órgão multiprofissional, tendo como pro-
pósito a humanização dos serviços. É cons-
tituída por nove (9) elementos: Doutor José 
Agostinho Marques, Dra. Lurdes Graça, Enf. 
Romano Magalhães, Enf. Sílvia Monteiro, 
Dra. Raquel Ferreira, Dra. Lília Pinto, Dra. Ana 
Teresa Almeida, Dra. Francisca Estrela, Sr. Paulo 
Moreira.

Em 2021 foi mantido o Projeto - +HumanizA-
ÇÃO que visa garantir mais eficiência, eficácia, 
qualidade e satisfação do utente, bem como a 
sustentabilidade da SCMMC. 

Num ano de grandes mudanças e desafios 
decorrentes da pandemia CoVID-19, é de man-
ter a referência aos valores e princípios previa-
mente adotados e que, pela sua relevância, são 
novamente expressos.

REPUTAÇÃO INSTITUCIONAL – Evitar qualquer 
conduta que possa causar prejuízo ou colocar 
em risco a reputação da SCMMC.

DEFESA da VIDA e da DIGNIDADE HUMANA 
– defender o valor da vida e da dignidade 
humana em todas as suas dimensões, de 
acordo com a legislação nacional em vigor, 
com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, com a Convenção sobre os Direitos 
das Crianças e com a Carta de Direitos e Deve-
res dos Doentes.

INCLUSÃO e DIVERSIDADE – Os colaboradores 
devem atuar de modo a não privilegiar, bene-
ficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou 
isentar de dever, qualquer sujeito em razão de 
ascendência, etnia, sexo, língua, religião, con-
vicções políticas e/ou ideológicas, situação eco-
nómica, condição sexual ou orientação sexual. 
Deste modo, garantem a igualdade de oportu-
nidades, não discriminação e equidade. 
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JUSTIÇA e IMPARCIALIDADE – Os colabo-
radores da SCMMC, devem tratar de forma 
justa e imparcial todos os cidadãos, atuando 
com base em rigorosos princípios de neutrali-
dade.Devem respeitar os direitos e deveres de 
todas as partes interessadas, não se deixando 
influenciar por qualquer interesse pessoal, polí-
tico, económico e religioso ou pressão externa, 
atendendo ao cumprimento da legislação e 
regulamentos, em vigor, bem como o estabe-
lecido no presente Código de Ética.

RESPONSABILIDADE – Os colaboradores 
devem respeitar e promover o respeito pelos 
valores e normas da SCMMC, fomentando a 
cooperação institucional e inter-institucional. 
Devem adotar uma conduta que os prestigie 
a si próprios e à instituição, usar de reserva e 
discrição e prevenir qualquer ação suscetível 
de desprestigiar e comprometer a SCMMC.

COLABORAÇÃO e BOA-FÉ – Os colaboradores 
da SCMMC devem manter e cultivar um rela-
cionamento correto e cordial entre si de modo 
a desenvolver o espírito de equipa e coope-
ração com os demais. Devem colaborar com 
quaisquer pessoas ou entidades com as quais 
se relacionem de modo a alcançar o resultado 
mais adequado possível ao cumprimento da 
sua missão e atuar, de forma a não criar obs-
táculos ou dificuldades injustificáveis àquelas 
pessoas ou entidades.

INTEGRIDADE – Os colaboradores da SCMMC 
devem exercer a sua atividade com honesti-
dade, transparência e rigor, abstendo-se de, 
por quaisquer formas, criar ou manter situa-
ções de favor ou irregulares. Os profissionais 
da SCMMC não podem aceitar ou solicitar 
dádivas, presentes ou futuras, de qualquer 
natureza. Salvo as ofertas de valor simbólico 
oferecidas pelos utentes ou familiares, bem 

como o patrocínio de ações de formação, 
desde que autorizadas previamente pela Mesa 
Administrativa.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO – Os 
colaboradores devem desenvolver e atualizar 
de forma contínua os seus conhecimentos 
e habilidades de modo a aumentar as suas 
competências. A SCMMC deve promover o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos 
seus colaboradores, nomeadamente através 
de ações de formação, incentivando-os a man-
ter uma vida profissional e pessoal equilibrada.

TRANSPARÊNCIA – A SCMMC garante a dis-
ponibilização do Código de Ética e Conduta 
a todos os colaboradores, através do site ins-
titucional. A abordagem e operacionalização 
deste Código é pró-ativa e complementada 
por regulamentação adequada.

EXCELÊNCIA – Os colaboradores da SCMMC 
atuam com sentido de dever e elevado profis-
sionalismo no desempenho das suas tarefas, 
assumindo o compromisso de prestar um ser-
viço de excelência na satisfação das necessida-
des da comunidade, nas condições humanas 
e de conforto desejadas, tratando cada utente 
de modo holístico e atendendo às suas neces-
sidades especificas. O respeito pelas melho-
res práticas existentes para a prestação de 
cuidados de saúde, deve estar patente, tanto 
na intervenção em contexto hospitalar, nas 
várias valências que compõem a instituição, 
quer em contexto extra-hospitalar, designa-
damente nas ações de promoção da saúde e 
cuidados domiciliários.

INOVAÇÃO – Os colaboradores da SCMMC 
devem adotar uma conduta de melhoria con-
tínua e propor modelos e medidas de melho-
ria na execução das suas tarefas, devendo a 
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SCMMC diligenciar no sentido da sua avaliação 
e implementação.

CONFLITO DE INTERESSES – Os colaborado-
res devem evitar, tanto quanto seja possível, 
situações que possam gerar conflitos entre os 
interesses individuais e os interesses da Ins-
tituição. A participação de colaboradores da 
SCMMC em cargos ou funções fora da Institui-
ção não pode colocar em causa a reputação e 
o bom-nome desta. Fica vedado, salvo autori-
zação prévia formalizada, o exercício de qual-
quer outra atividade profissional, exercida por 
conta própria ou alheia, que seja concorrente 
ou similar à atividade da SCMMC.

RESPEITO PELO AMBIENTE – Os colaborado-
res da SCMMC no exercício da sua atividade 
devem utilizar racionalmente os meios que são 
colocados à sua disposição de modo a evitar 
desperdícios e danos ambientais, promovendo 
a reciclagem sempre que tal seja possível.

SIGILO PROFISSIONAL – Os colaboradores 
devem cumprir as novas normas do Regula-
mento Geral de Proteção de Dados, designa-
damente no acesso, gestão e processamento 
da informação clínica. Os colaboradores da 
SCMMC devem ainda guardar absoluto sigilo 
de todos os factos respeitantes à vida da ins-
tituição de que tenham conhecimento no 
exercício das suas funções ou por causa delas. 
A comunicação de informação institucional 
constitui competência da Mesa Administrativa, 
ou de quem a mesma determinar. O dever de 
segredo profissional recai sobre os colabora-
dores e não cessa com o termo dos serviços 
prestados.

SEGURANÇA – A promoção da saúde e da 
segurança no âmbito dos serviços prestados 

são prioritários para a SCMMC, que orienta 
a sua ação para a segurança do doente e 
dos seus colaboradores, esforçando-se por 
implementar práticas que proporcionem um 
ambiente de trabalho saudável, agradável e 
seguro. A preservação da saúde e a prevenção 
de acidentes de trabalho é uma responsabili-
dade de todos os membros da Instituição.

PATRIMÓNIO – A SCMMC deve conservar o seu 
património, não permitindo a utilização abu-
siva dos seus recursos materiais, por terceiros. 
Os colaboradores da SCMMC devem utilizar 
de modo prudente e criterioso todo o equi-
pamento e instalações, bem como cumprir as 
normas de segurança no exercício da sua fun-
ção. Independentemente da sua natureza, os 
bens da SCMMC apenas podem ser utilizados 
para uso oficial.
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05.
PLANO 
ESTRATÉGICO 
2018-2024 
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Em 2021 deu-se seguimento à organização em termos da planifi-
cação estratégica da SCMMC, segundo os mapas operacionais de 
influência clínica (Figura 5) e política/social (Figura 6), definidos no 
plano estratégico 2018/2024 da SCMMC.

Plano Estratégico 2018-2024

Figura 5. Mapa Operacional de influência clínica (fonte: Plano Estratégico 
2018/2024)
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Figura 6. Mapa operacional de influência política/social (fonte: Plano Es-
tratégico 2018/2024)

Este plano estratégico é um instrumento de trabalho que disponibiliza à 
Provedora e à Mesa Administrativa, aos administradores e gestores e a todos 
os membros do HRSI orientação de alto nível que serve como suporte à 
elaboração dos processos do Hospital.

A finalidade do Plano Estratégico é disponibilizar a matriz estrutural essen-
cial para os planos operacionais que decorrerão até a julho de 2024. Aten-
dendo às caraterísticas do Hospital Santa Isabel, o qual não se organiza em 
serviços clínicos baseados em especialidades médicas, pretende-se apostar 
numa gestão por processos. Será nestes processos que se definirão os obje-
tivos específicos, respetivas métricas e táticas alinhadas com os objetivos 
gerais identificados neste plano estratégico. Este Plano Estratégico foi alvo 
de uma publicação que tem vindo a ser amplamente divulgada. Este Plano 
mostrou-se da maior relevância na elaboração dos vários Planos de Contin-
gência para responder à situação de epidemia.
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06.
INDICADORES 
ESPECÍFICOS 
DE ATIVIDADE  
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6.1. Área da Saúde

6.1.1. Área de Organização 
Estratégica da Direção Clínica da 
SCMMC
Durante o ano de 2021, as linhas de ação da Direção Clínica orientaram-se 
para a evolução do padrão da pandemia COVID-19, no sentido de adequar 
as repsostas necessárias.

A SCMMC continou a assegurar os cuidados aos doentes, nomeadamente 
os tratamentos em condições de conforto e bem-estar tendo tambem em 
contas as situações não COVID. Os cuidados de enfermagem, mantiveram 
a sua qualidade demonstrada pela ausência de úlceras de decúbito, apesar 
de os doentes, sendo muito idosos e com co-morbilidades que lhes causam 
imobilidade, terem especial propensão para essa situação clínica.

Apesar das dificuldades em Recursos Humanos, atenuadas  com medidas 
de apoio governamentais (MAREESS) conseguimos criar uma equipa de 
enfermagem a tempo integral para servir de suporte a todas as atividades, 
e integrarem outros enfermeiros que continuam em tempo parcial. 

Com a equipa médica iniciámos contactos para a construção de uma equipa 
equivalente, que foi concretizada até final de 2021. 

Em 2021 foi possível manter a regularidade às segundas feiras, da visita geral 
aos doentes internados apesar da pandemia. Esta visita destina-se à tomada 
e partilha de informação de toda a equipa dos problemas de cada doente 
e sua evolução semanal, à partilha de responsabilidades, a dar confiança 
aos doentes ao mostrar-lhes a atenção da equipa e com ela a instituição, e 
a transmitir às famílias uma imagem de resposta profissional com garantia 
de eficiência.

Esta visita tem-se realizado mesmo quando há impedimento de algum dos 
participantes e continuará porque claramente representa um instrumento 
de melhoria.
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6.1.2. Serviço de Atendimento 
Permanente

A missão do SAP (Serviço de Atendimento Médico Permanente) é oferecer 
cuidados de saúde de qualidade e corresponder às expectativas dos seus 
utentes, indo ao encontro da missão da SCMMC e do seu mandato social. 
O SAP é um serviço de prestação de cuidados de saúde vocacionado essen-
cialmente para a avaliação e tratamento de alterações agudas de saúde, 
seja por doença ou por traumatismo. Neste sentido, a existência de uma 
equipa multidisciplinar - médicos, enfermeiros, administrativos e auxiliares 
- desempenha um papel importante.

Este documento relata de forma resumida as atividades desenvolvidas ao 
longo do ano 2021 no SAP da SCMMC. Em 2021 novos profissionais médi-
cos, assistentes operacionais e administrativos iniciaram a sua colaboração 
com o SAP, que vieram enriquecer e melhorar a qualidade dos cuidados 
prestados.

O ano 2021 foi marcado pelo contexto da pandemia do CoVID-19 que ainda 
hoje estamos a viver embora de forma mais mitigada pelo sucesso da vaci-
nação contra o Sars Cov2. A crise sanitária que se iniciou no primeiro trimes-
tre de 2020 e se prolonga até ao presente, foi determinante e condicionou 
todo o desempenho da atividade do SAP.

O Hospital Santa Isabel, como todas as instituições prestadoras de cuidada-
dos de saúde, teve que se adaptar e cumprir as diretivas legais emanadas 
pela DGS. 

6.1.2.1. Atividade Médica Assistencial

Neste capítulo, apresenta-se no Gráfico 1 relativo ao total de consultas médi-
cas - designadas por atos médicos,  realizadas no SAP, no âmbito do SNS, 
seguros, sub-sistemas e particulares.
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Gráfico 1. Consultas médicas realizadas por mês, no SAP, em 
2019/2020/2021
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Gráfico 2. Consultas médicas no âmbito do SNS, e a respetiva comparação 
entre 2019/2020/2021

No Gráfico 2 são apresentadas as consultas médicas no SAP, no âmbito 
do SNS, e a respetiva comparação entre 2019/2020/2021.

Analisando a evolução do número de consultas realizadas no âmbito do 
SNS no SAP no ano de 2019, 2020 e 2021, verifica-se uma recuperação em 
relação a 2020.
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O número de consultas particulares em 2021 também recuperou em 2021 
aproximando-se dos valores anteriores à pandemia (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Consultas médicas particulares no SAP e a respetiva comparação 
entre 2019/2020/2021

No que diz respeito à atividade médica, verifica-se que existiu um ligeiro 
aumento do número de consultas do SAP no ano de 2021 em relação ao 
ano 2020. Toda a atividade continua afetada negativamente pelo efeito da 
pandemia provocada pelo Sars Cov2 (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Total de consultas médicas realizadas entre as 20:00h e as 
24:00h
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6.1.2.2. Atividade Assistencial de 
Enfermagem

No âmbito da enfermagem, no ano 2021 atividade também continuou  a 
ser fortemente afetada pela crise pandémica .

O registo das intervenções realizadas pelos enfermeiros continua a ser feito 
em programa e ficheiro próprio que depende do voluntarismo e do não 
esquecimento dos enfermeiros, uma vez que o sistema informático PRI-
MEDEV não gera automaticamente os dados de todas as intervenções e 
procedimentos executados pelos enfermeiros.

Apesar do ano atípico que vivemos em 2020 e que se prolongou para 2021 os 
enfermeiros mantiveram o elevado nível de qualidade de cuidados, dando 
o seu contributo para responder às necessidades dos utentes nos períodos 
de maior afluência.

Intervenções e procedimentos mais frequentes de 
enfermagem

Neste subcapítulo, apresentamos o Gráfico 5 de admissões no SAP de uten-
tes que procuram exclusivamente cuidados de enfermagem em 2021. Apa-
recem designados como atos de enfermagem e apresenta-se também a 
respetiva comparação com 2019 e 2021 e apresentamos também no Gráfico 
6 alguns dos procedimentos de enfermagem mais relevantes realizados 
em 2021; relembrando que os enfermeiros mantiveram dentro do possível 
o registo das intervenções e procedimentos em folha de Excel própria.
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Gráfico 5. Comparação de admissões para enfermagem em 2019 com 2020 
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Gráfico 6. Procedimentos de enfermagem realizados em 2021

Consideramos importante apresentar de forma mais pormenorizada uma 
das intervenções autónomas mais executadas pelos enfermeiros do SAP: a 
execução de pensos (Gráfico 7), execução de suturas (Gráfico 8), Imobiliza-
ções (Gráfico 9) e ECG e Testes Antigénio Sars Cov-2 (Gráfico 10).
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Gráfico 7. Comparativo de  tipo de pensos  executados no biénio 2020/2021

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

Suturas

2020 2021

 

Gráfico 8. Comparativo da execução de suturas entre 2020 e 2021
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Gráfico 9. Comparativo de imobilizações com ligadura elástica e tala
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Gráfico 10. Comparativo entre 2020 e 2021 de ECG e testes Atg Sars Cov2

Em 2021 a atividade de enfermagem continuou muito afetada pela 
pandemia do CoVID19. Mas mesmo assim muitas intervenções e 
procedimentos mantiveram-se em valores elevados.
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6.1.2.3. Atividades Propos-
tas e Realizadas

O sistema informático PRIMEDEV foi imple-
mentado, mas todo o seu potencial ainda não 
está a ser explorado, nomeadamente na ges-
tão de material clinico e farmacêutico.

Médicos do SAP participaram nas “Conversas 
de Saúde” na Rádio Marcoense, abordando 
várias temáticas de saúde do interesse da 
população.

Atividades realizadas na adapta-
ção devido ao  Covid-19

Participação em formações promovidas pela 
instituição no âmbito do CoVID-19, designa-
damente formação em EPIS, higienização das 
mãos e cuidados na prevenção do contágio 
do Sars Cov2.

O SAP procurou sempre cumprir com rigor a 
higienização dos espaços e e os seus profissio-
nais prestaram cuidados usando devidamente 
as EPIs quando a situação se justificava. 

Foram executados muitos testes antigénio 
para despiste de Sars Cov2 sempre que os 
doentes tinham sintomas e aceitavam a tes-
tagem. Foi rentabilizada a sala criada para a 
realização dos testes despiste de Sars Cov2 e 
integrada no circuito de separação dos utentes 
CoVID+ com saída direta para o exterior.

Atividades não realizadas 

Todas as atividades de formação planificadas, 
para além das relativas à situação pandémica, 
não foram realizadas, bem como a participação 
em todas as atividades previstas pela Adminis-
tração para a Instituição.

Conclusão

O ano 2021 foi muito atípico, profundamente 
marcado pela crise sanitária devida à pande-
mia da CoVID-19, que ainda perdura. Tal afetou 
severamente toda a atividade médica.

No que diz respeito ao setor de enfermagem, 
houve um grande esforço para manter o nível 
de prestação de cuidados de qualidade, tendo 
cuidados redobrados na proteção individual e 
no uso de EPIs. Como tal a  taxa de absentismo 
no pessoal de enfermagem devido à CoVID foi 
nula em 2021.

Apesar de todos os condicionalismos em 2021 
tudo fizemos para corresponder às expecta-
tivas que os utentes esperaram de nós, pres-
tando cuidados com os mais altos padrões de 
qualidade.

6.1.3. Internamento em 
Medicina e Cirurgia
A Santa Casa da Misericórdia enquanto insti-
tuição, não se confinando às suas paredes, tem 
um grande impacto na vida de milhares de 
pessoas do Concelho do Marco de Canaveses e 
concelhos limítrofes, enquanto entidade pres-
tadora de cuidados de saúde, na intervenção 
social, e promoção da saúde e bem-estar da 
população em geral.

A pandemia por CoVID-19, que surgiu no ano 
de 2020, continuou a afetar a nossa atividade; 
no entanto, graças ao profissionalismo e resi-
liência de todos os colaboradores, esta nova 
realidade, vai-se tornando uma nova norma-
lidade, de modo que é possível continuar o 
nosso projeto de melhoria contínua dos cui-
dados que prestamos à população.
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Ao longo de 2021, foi efetuado um esforço 
contínuo no sentido de cumprir as atividades 
propostas, e é chegado o momento de realizar 
o balanço das mesmas, para o serviço de inter-
namento de Medicina e Cirurgia.

6.1.3.1. Atividades 
Realizadas em 2021

Aumento do grau de satisfação 
com os cuidados prestados na 
SCMMC

1. Otimização da relação com o utente e 
família e prestação de apoio aos cuida-
dores informais

• Educação para a saúde aos utentes e cui-
dadores informais ao longo do interna-
mento de modo a preparar a alta.

• Apoio telefónico durante o internamento e 
após a alta a todos os doentes e familiares.

• Realização de contacto telefónico a todos 
os doentes cirúrgicos até 24h após a alta 
pela equipa de Enfermagem, prestando o 
aconselhamento necessário.

• Ministração de formação aos profissionais 
sobre humanização dos cuidados, comu-
nicação interpessoal e gestão de conflitos.

2. Promoção do envolvimento da SCMMC 
com a comunidade e contribuição para 
o envelhecimento ativo e bem-estar da 
população.
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• Dia aberto SCMMC.

• Magusto para os irmãos.

Otimização dos recursos huma-
nos e formação profissional

1. Contribuição para o desenvolvimento 
da comunidade local promovendo a 
empregabilidade

• Preferência aos habitantes do Marco 
de Canaveses, na contratação de novos 
funcionários.

• Criação de protocolos com duas escolas de 
Enfermagem, de modo a estabelecer cam-
pos de estágio para acolher estudantes da 
Licenciatura em Enfermagem na Unidade 
de Cuidados Continuados, e serviços de 
Internamento e Cirurgia.

2. Criação de condições de acolhimento e 
bem-estar a todos os colaboradores

• Realização de reuniões periódicas com 
os responsáveis de cada setor, de modo 
a acompanhar o funcionamento dos ser-
viços e ajudar na integração de novos 
funcionários. 

3. Formação interna

• Implementação do plano de formação da 
SCMMC (foram realizadas as ações de for-
mação consideradas mais relevantes no 
atual contexto); no entanto, não foi possível 
cumprir o plano de formação na íntegra 
devido aos constrangimentos causados 
pela pandemia.

Atualização dos sistemas de 
informação e registos

1. Disponibilização de novos meios de 
comunicação com os utentes

• Criação de novos flyers (atividade ainda em 
desenvolvimento).

• Disponibilização de informações úteis ao 
utente nas salas de espera.

2. Otimização do sistema de informação

• Conclusão da integração da CIPE na apli-
cação informática.

• Conclusão da informatização do Bloco 
Operatório.

• Conclusão da informatização do processo 
clínico.

• I n fo rm a t i z a ç ã o  d o  p ro ce s s o  d e 
Enfermagem

• Melhoria dos registos no programa infor-
mático Primedev.

• Ministração de formação a todos os utiliza-
dores do programa informático.

3. Monitorização da implementação de 
objetivos e indicadores de qualidade

• Realização de auditorias aos registos de 
Enfermagem/Médicos.
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Promoção da segurança do 
doente – uniformizar cuidados de 
enfermagem 

• Promoção da comunicação dentro da 
equipa de enfermagem e multidisciplinar.

• Visita periódica do enfermeiro supervisor e 
diretor clínico ao serviço de internamento.

• Garantir que todos os utentes são acom-
panhados da carta de alta/transferência de 
Enfermagem.

• Identificação correta dos utentes.

• Correta colocação de pulseira de identifica-
ção e que esta se encontra legível ao longo 
do internamento.

• Prevenir a ocorrência de quedas.

• Implementação da escala de avaliação do 
risco de queda a todos os doentes interna-
dos e estratégias que contribuam para a 
diminuição da ocorrência de quedas.

• Prevenção da ocorrência de úlceras de 
pressão.

• Implementação de uma escala de avalia-
ção do risco de úlcera de pressão a todos 
os doentes internados e de práticas para 
avaliar, prevenir e tratar úlceras de pressão.

• Implementação de procedimentos de pre-
venção da infeção hospitalar (PPCIRA).

• Aumentar a segurança dos cuidados pres-
tados no período peri-operatório.

• Realização de auditorias ao preenchimento 
da check-list Cirurgia Segura

Melhoria das instalações e 
equipamentos 

• Aquisição de novos materiais para o con-
forto e bem-estar do utente (toalhas e 
lençóis).

• Aquisição de outros materiais importan-
tes (material de imobilização, carrinho de 
limpeza).

• Aquisição de um ecógrafo para o gabinete 
de Ginecologia.

Contribuição para o combate à 
CoVID-19

• Formação dos profissionais sobre utilização 
de Equipamentos de Proteção individual e 
medidas de controlo da infeção.

• Dar a conhecer o plano de contingência da 
SCMMC a todos os funcionários, e mantê-lo 
atualizado.

• Aplicação de medidas de gestão de acordo 
com a evolução da pandemia por CoVID-19.

6.1.3.2. Dados 
Estatísticos do Serviço 
de Medicina e Cirurgia

Os Gráficos 11 e 12 representam a ocupação 
dos serviços de Cirurgia e de Medicina no ano 
de 2021 face ao ano anterior. Verificou-se uma 
acentuada diminuição do número de utentes 
internados no serviço de Cirurgia, que se pode 
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explicar pela acentuada redução do número 
de cirurgias devido à pandemia por CoVID-19.
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Gráfico 11. Número de utentes internados no 
serviço de Cirurgia
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Gráfico 12. Número de utentes internados no 
serviço de Medicina

6.1.3.3. Atividades não 
realizadas em 2021

• Noites de Saúde;

• Caminhada anual da SCMMC;

• Feira da Saúde (Rastreios gratuitos e edu-
cação para a saúde);

• Comemoração do dia mundial da criança;

• Caminhada dos funcionários;

• Jantar de Natal dos funcionários;

• Implementação do plano de formação 
2021/2022 da SCMMC “Capacita SCMMC”;

• Criação de uma folha de ocorrências trans-
versal a todo o hospital de modo a facilitar 
a comunicação de eventos adversos ou de 
risco para o doente, familiar ou colaborador 
da SCMMC;

• Formação interna aos profissionais sobre 
prevenção e tratamento de úlceras de 
pressão;

• Formação profissional sobre boas práticas 
na prevenção da infeção hospitalar e lava-
gem das mãos;

• Colocação de sinalética em acrílico;

• Melhoria do sinal wireless.

6.1.3.4. Notas Finais

Apesar da progressiva adaptação de todos nós 
à nova realidade pós-pandemia por CoVID-19, 
continua a haver alguma limitação no que se 
refere a convívios e ajuntamentos de grupos 
de pessoas. Deste modo, a grande maioria das 
atividades propostas no ano de 2021 foram rea-
lizadas, exceto aquelas que obrigavam à junção 
de grupos de pessoas. Apesar disso, algumas 
atividades em grupo foram realizadas, nomea-
damente a formação considerada mais perti-
nente foi efetuada em pequenos grupos, de 
modo a poder concretizar o nosso plano de 
atividades.

No final deste relatório podemos concluir que a 
maioria dos objetivos traçados foram atingidos. 
Graças ao envolvimento de todos os profissio-
nais, continuámos a promover as boas práticas 
baseadas na prestação de cuidados de quali-
dade. A responsabilidade e profissionalismo 
dos nossos colaboradores são a chave para o 
sucesso da SCMMC. 
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6.1.4. Bloco Operatório

6.1.4.1. Atividades Propostas e Realizadas

Execução de atos cirúrgicos, sob anestesia local, loco-
-regional ou geral. 

Recobro de fase 1 dos doentes operados  

Durante o ano 2021 foram cumpridos os planos cirúrgicos programados e os 
protocolos estabelecidos. Como pudemos verificar na análise do Gráfico 13 o 
número de cirurgias realizadas foi inferior face ao ano anterior, decorrente da 
atual situação pandémica e da instabilidade económica por ela provocada. 
De salientar que o Bloco esteve encerrado pelo período de um mês  para se 
proceder à alteração da estrutura física do edifício (obras ainda em curso).

No que se refere aos exames de gastroenterologia verificou-se aumento do 
número de exames realizados; importa referir que a equipa foi reforçada 
com mais um médico.
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Gráfico 13. Número de cirurgias e exames de gastrenterologia realizados 
em 2020 e 2021
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Um dos objetivos do serviço é aumentar o número de cirurgias em regime 
de ambulatório. A análise do Gráfico 14 permite concluir que este objetivo 
foi alcançado. Dos 1018 atos cirúrgicos realizados, 217 foram efetuados em 
regime convencional e 801 em regime de ambulatório.

No que se refere à pequena cirurgia verificou-se um aumento significativo 
face ao ano anterior (Gráfico 15).
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Gráfico 14. Percentagem de cirurgias realizadas em regime convencional e 
em ambulatório
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Gráfico 15. Número de pequenas cirurgias realizadas em 2020 e 2021
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Melhorar os sistemas de 
informação

Esta atividade foi concretizada; atualmente 
todos os registos intra operatórios e de recobro 
imediato são realizados em suporte informá-
tico. Esta melhoria promoveu rigor e segurança 
nos registos efetuados, assim como garante a 
continuidade de cuidados.

Recursos Humanos

• Gestão da equipa médica e de enferma-
gem de acordo com os planos operatórios;

• Criar oportunidade de integração, dos 
enfermeiros, nas diferentes especialidades 
cirúrgicas;

Ambas as atividades foram realizadas, os pro-
fissionais que constituem as diferentes equi-
pas conseguiram assegurar a totalidade dos 
planos operatórios. Foi possível a integração 
de um elemento para assegurar cuidados na 
UCPA. 

Outras Atividades

Aquisição de equipamento para a realização 
de cirurgias de ORL;

A SCMMC pretende realizar cirurgias de ORL. 
Para isso precedeu-se à aquisição de equi-
pamento de apoio à cirurgia: microscópio e 
oticas. 

6.1.4.2. Atividades Propos-
tas e não Realizadas

Recursos Humanos

Não foi possível realizar reuniões de serviço, 
muito dependentes da evolução da situação 
pandémica; no entanto, todas as informações 
consideradas importantes para o correto fun-
cionamento do bloco operatório foram parti-
lhadas e discutidas com as equipas através de 
plataformas informáticas. 

Recursos Humanos

• Aquisição de marquesa cirúrgica, tripartida, 
com acessórios.  

Transita para o próximo ano a aquisição da 
marquesa cirúrgica 

6.1.4.3. Adaptação do 
Serviço à situação de 
Pandemia (descrição das 
atividades realizadas para 
esse fim)

Após a reorganização inicial imposta pela pan-
demia o Bloco Operatório manteve ao longo 
do ano de 2021 a sua capacidade funcional. As 
atividades realizadas foram:

• Confirmar que todos os doentes realizaram 
teste a CoVID-19 e têm resultado negativo 
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antes da entrada no Bloco;

• Garantir o cumprimento das regras de 
distanciamento entre os doentes nos 
vestiários;

• Garantir que todos os profissionais que 
exercem funções no Bloco cumprem as 
normas internas e da DGS;

• Garantir o cumprimento das normas de 
limpeza e desinfeção das diferentes áreas 
do Bloco.

6.1.5. Consulta Externa

6.1.5.1. Atividades Propos-
tas e Realizadas

Melhorada a acessibilidade e redução de listas 
de espera, através do alargamento da oferta de 
serviços e melhoria dos processos de referen-
ciação (Tabela 5 e 6).

Melhoria dos Espaços/Serviços

• Melhoria do aspeto visual da sala de espera;

• Melhoria do sistema informático;

• Melhoria da climatização das salas.

Alargamento da Oferta Disponível

• Verificou-se aumento da oferta dos servi-
ços existentes – Cirurgia Geral, Ginecologia, 
Neurocirurgia e Medicina Geral.

6.1.5.2. Atividades Propos-
tas e não Realizadas

Melhoria dos Espaços/Serviços

• Aquisição de mobiliário para a sala de 
Pneumologia.

Alargamento da Oferta Disponível

• Não se verificou um aumento da oferta dos 
serviços existentes – Dermatologia, Medi-
cina Interna e do Serviço de Imagiologia.

Otimização do atendimento

• Possibilidade de marcação online de con-
sulta e exames.

Aquisição/Adaptação de uma televisão 

• Para publicitação de informações;

Aquisição de um serviço informático 

• Para chamada de doentes através de um 
número de senha que será atualizado na 
televisão com informações, seguindo assim 
a política de privacidade de dados.

Atividades Formativas

• Formação contínua na prática de bom 
atendimento para assistentes administra-
tivos e auxiliares e consequente avaliação 
por parte dos utentes.
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6.1.5.3. Adaptação do serviço à situação de pandemia

Em resposta à situação epidemiológica, foram respeitadas as medidas, orientações e recomenda-
ções das autoridades e entidades competentes, como:

• Utilização de máscara;

• Utilização de equipamentos de proteção individual para funcionários, quando necessário;

• Lavagem e desinfeção frequente das mãos.

• Desinfeção frequente de todo o espaço da consulta externa, assim como das superfícies.

ESPECIALIDADES TOTAL 

Cardiologia  966 
Cirurgia Geral 2700 
Gastrenterologia 79 
Medicina Interna 1 
Neurocirurgia 169 
Neurologia 1205 
Nutrição 80 
Oftalmologia 4367 
Ortopedia 4099 
Otorrinolaringologia 1177 
Pediatria 892 
Pneumologia 471 
Podologia 148 
Psiquiatria 626 
Reumatologia 238 
Urologia 1003 
Estomatologia 37 
Medicina Dentária 139 
Ginecologia/Obstetrícia 1421 
Medicina Geral e Familiar 5977 
Dermato-Venereologia 1246 
Endocrinologia e Nutrição 361 
Psicologia 437 
Angiologia e Cirurgia Vascular 808 
Enfermagem 928 
Radiodiagnóstico 1 
Total Geral 29576 

 

Tabela 5. Dados quantitativos de consultas realizadas no ano 
2021

 Especialidade Total 

Anatomia Patológica 1 

Cardiologia 4454 

Cirurgia Geral 1 

Cirurgia Vascular 471 

Dermato-Venereologia 16 

Ectomografia 2556 

Medicina Dentária 20 

Enfermagem 2237 

Ginecologia 851 

Oftalmologia 60 

Ortopedia 43 

Otorrinolaringologia 960 

Pneumologia 124 

Reumatologia 3 

Urologia  2 

Total Geral 11799 

Tabela 6. Dados quantitativos de MCDTS realizados no ano 
2021
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6.1.6. Unidade de Cui-
dados Continuados de 
Longa Duração e Manu-
tenção (UCCLDM)

O impacto do aumento da população idosa 
com incapacidade tende cada vez mais a 
requerer cuidados de longa duração, em 
detrimento dos serviços que dão resposta a 
situações de agudização da doença. Em res-
posta ao envelhecimento da população e à 
crescente prevalência de doenças crónicas, as 
políticas de saúde relevam a importância do 
envolvimento, responsabilização e mestria dos 
utentes e famílias para adquirirem a melhor 
autonomia possível em relação às atividades 
de vida diárias.

A Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) surge neste contexto em 
2006, constituindo o terceiro nível de cuidado 
do sistema de saúde português. A 14 de feve-
reiro de 2011 abriu a ULDM da SCMMC, sur-
gindo assim uma nova resposta que engloba 
a área da saúde e social, destinada a utentes 
com doenças ou processos crónicos, com 
diferentes níveis de dependência e graus de 
complexidade, que não reúnem condições 
para serem cuidados em casa ou noutro 
tipo de resposta. A ULDM pode ter também 
internamentos para descanso do cuidador, 
em período máximo de 90 dias por ano, que 

podem ser assegurados num único período ou 
em períodos interpolados.  

A ULDM resultou da readaptação das infra-
-estruturas existentes. Dispõe da capacidade 
máxima de 20 camas, distribuídas por onze 
quartos, nove duplos e dois individuais. Tra-
balha na ULDM uma Equipa Multidisciplinar 
composta por 36 elementos de diferentes áreas 
profissionais (2 Médicos de Medicina Interna; 1 
Fisiatra; 12 Enfermeiros; 2 Assistentes Sociais; 2 
Fisioterapeutas; 2 Psicólogas; 1 Nutricionista; 10 
Assistentes Operacionais; 1 Animadora Sócio-
-Cultural; 1 Terapeuta Ocupacional; 1 Terapeuta 
da Fala; 1 Administrativo).

A ULDM assume um papel dinâmico na forma-
ção de estudantes do Curso de Enfermagem 
do Instituto Politécnico de Saúde do Norte 
CESPU, e na formação de alunos do Curso Pro-
fissional de Técnico Auxiliar de Saúde. 

6.1.6.1. Dados Estatísticos

Desde a abertura da ULDM, com a exceção de 
2011, que anualmente é realizada uma carateri-
zação dos utentes internados. Assim, segue-se 
a descrição dos utentes admitidos durante o 
ano de 2021.

UTENTES ACOLHIDOS

Durante o ano de 2021 foram admitidos na 
ULDM 26 utentes. De salientar que, apesar dos 
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necessidade de repensar as políticas de velhice, 
de modo a assegurar melhores condições de 
vida às gerações de idosos.

De salientar que, dentro desta faixa etária (Grá-
fico 16), se quisermos ser mais específicos, veri-
fica-se que a maioria dos utentes acolhidos em 
2021 tem idades entre os 71 e 80 anos, o que 
difere dos anos anteriores em que a maioria 
dos utentes tinha entre 80 e 95 anos. 
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Gráfico 16.  Faixa etária dos utentes admitidos em 2021
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Gráfico 17.  Género dos utentes admitidos em 2021

GÉNERO DE UTENTES ADMITIDOS

Durante o ano de 2021, foram admitidos na 
Unidade 26 utentes (Gráfico 17), 16 do sexo 
feminino e dez do sexo masculino, tendência 
que se mantém desde 2018. 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

O motivo principal de admissão na ULDM 
desde a sua abertura é a recuperação de 
sequelas após Acidente Vascular Cerebral 

chamados “internamentos sociais” ocuparem 
cerca de 40% da lotação da ULDM e consti-
tuírem uma preocupação diária a procura de 
alternativas sociais, por se tratar de utentes 
sem retaguarda familiar, a Equipa Multidisci-
plinar conseguiu em 2021 um total de 26 altas, 
número muito gratificante, dado a escassez 
de recursos comunitários, havendo apenas o 
registo de três altas por óbito. 

Ao longo dos anos, fomos acolhendo cada vez 
mais utentes da nossa cidade e de cidades vizi-
nhas e apesar dos utentes já não apresenta-
rem critérios para permanecer na ULDM, as 
famílias alegavam um conjunto de problemas 
(falta de condições habitacionais, falta de apoio 
domiciliário, a ausência de cuidador 24h para 
assegurar o cuidado da pessoa dependente, 
desentendimentos entre irmãos, em que 
nenhum quer assumir o papel de responsável 
pelo pai/mãe), sendo a única hipótese o enca-
minhamento para ERPI (Estrutura Residencial 
para Idosos). 

Os problemas do foro social comuns à maioria 
dos utentes acolhidos, limita a capacidade de 
dar altas em segurança. Em 2019, teve início 
um árduo esforço para contrariar esta tendên-
cia, que se manteve em 2020 e 2021 aumen-
tando as ligações com famílias de acolhimento 
informal e articulando os contactos entre o cui-
dador e as famílias de acolhimento. Assistiu-se 
a uma “inversão de papéis”, sendo que a famí-
lia cada vez mais, se demite da sua função de 
cuidador e são os profissionais que têm que 
procurar os recursos e agilizar a comunicação 
entre as partes.

FAIXA ETÁRIA

No que concerne à idade, a maioria dos uten-
tes admitidos na Unidade, tinha entre 61 e 90 
anos, o que demonstra de forma inequívoca 
que o grupo-alvo são os idosos. Aliás, foi o 
aumento de indivíduos com mais de 65 anos, 
de forma célere, nos últimos anos, que levou à 



RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

85

(AVC), tal como comprovam os dados de 2021, 
em que dos 26 utentes admitidos, 14 ingressa-
ram para recuperação após AVC (Gráfico 18).

Como segundo motivo de admissão na ULDM 
temos o cuidado ao doente com neoplasia, 
já em fase avançada com níveis elevados de 
dependência e dor. Em anos anteriores, este 
diagnóstico ocupava o terceiro motivo de 
ingresso. 

Os doentes admitidos para tratamento de 
úlceras de pressão múltiplas, continuam a 
ocupar um lugar de destaque. 

Os síndromes demenciais, cada vez mais 
comuns, e com tendência a aparecer a partir 
dos 65 anos, também continuam a ser um dos 
motivos de admissão, tal como em anos ante-
riores, o que obriga a equipa multidisciplinar 
a um conhecimento, mais profundo, acerca 
deste grupo de patologias, nomeadamente do 
conhecimento dos tipos de demências e na 
prevenção de quedas. 

No contexto atual, de pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela 
doença Covid-19, ingressou na ULDM uma 
utente, com idade compreendida entre os 50 
e 55anos, com obesidade mórbida cuja infe-
ção por CoVID-19 originou um internamento 
prolongado a nível hospitalar e consequente-
mente uma imobilidade e fragilidade física e 
psicológica acentuada. 
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Gráfico 18.  Diagnóstico principal dos utentes em 2021

PROVENIÊNCIA DOS UTENTES ADMITIDOS

Em 2021, tal como no ano transato, predomi-
nam admissões com origem no CHTS, num 
total de 7. De salientar que, quatro destas 
admissões são provenientes de Hospitais pró-
ximos (SCM Marco de Canaveses, Hospital Pri-
vado de Paredes, Hospital Trofa Saúde) utentes 
internados ao abrigo do Plano de Contingência 
do CHTS, a maioria habitantes do Marco e de 
cidades periféricas (Gráfico 19). A proveniência 
do domicílio para a unidade de cuidados conti-
nuados está a diminuir, contrariamente a anos 
anteriores. O que demonstra um maior rigor na 
seleção dos critérios para ingresso na RNCCI.
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Gráfico 19.  Proveniência dos utentes admitidos em 
2021

DESTINO APÓS A ALTA

Das 26 altas ocorridas em 2021, quatro corres-
pondem a óbitos, a maioria deles trata-se de 
doentes já com grandes períodos de interna-
mento, com alta clínica mas que as famílias 
não tinham condições sociais de os levar para 
o domcilio. Este valor difere do grande número 
de óbitos ocorridos em 2021 e 2020 em que a 
maioria das altas correspondiam a óbitos. 
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O pedido de transferência por aproximação à  
área de residência, foi realizado cinco vezes em 
2021, também é um valor diferente dos anos 
anteriores. Cada vez mais, o destino do doente 
para famílias de acompanhamento informais 
é uma realidade. Registaram-se quatro altas 
para o domícilio com suporte (apoio domiciliá-
rio para alimentação e/ou cuidados de higiene) 
e duas altas para o domicilio com apoio da 
ECCI (Equipa de Cuidados Continuados Inte-
grados) (Gráfico 20).

Durante 2021, seis utentes tiveram alta por 
terem agudizado e permanecido no hospital 
por um período superior ao da reserva de vaga. 
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Gráfico 20.  Destino após a alta em 2021

TAXA DE OCUPAÇÃO

Relativamente à taxa de ocupação (Gráfico 21), 
no gráfico 6 podemos verificar que a unidade 
apresentou uma taxa de ocupação de 99%, 
sendo a média semelhante aos anos anteriores. 
Desde a abertura a taxa de ocupação mantem-
-se elevada e constante. 
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Gráfico 21.  Taxa de ocupação de 2021

TEMPO DE PERMANÊNCIA

O tempo de permanência mais comum, de 
2013 até à atualidade, é superior a 180 dias, 
situação relacionada com ausência de suporte 
social, que condiciona o trabalho das ULDM. Na 
primeira reunião com a família (realizada nas 
primeiras 48 horas após a admissão) quando 
o utente tem critérios para estar na unidade, a 
família maioritariamente, assume uma postura 
assertiva e é sua intenção levar o familiar para 
o domicilio. 

As 26 altas que, apesar dos constrangimentos 
surgidos, conseguimos efetivar, são o reflexo 
do trabalho desenvolvido. Outra situação 
que justifica estas altas ao fim de 30/90 dias 
é quando o utente admitido não pertence à 
nossa cidade e sabemos que lhe fica mais pró-
xima outra unidade, sugerimos a transferência 
por aproximação à área de residência.

Na atualidade, a alta ao fim de 30 ou 90 dias de 
internamento está mais relacionada com altas, 
cuja admissão, tem como objetivo o descanso 
do cuidador. Na medida que, é critério para 
ingresso na RNCCI. Outra situação que justifica 
estas altas ao fim de 30/90 dias é quando o 
utente admitido não pertence à nossa cidade 
e sabemos que lhe fica mais próxima outra 
unidade, sugerimos a transferência por apro-
ximação à área de residência.
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Gráfico 22.  Tempo de permanência na ULDM em 2021
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6.1.6.2.  Resultados dos 
questionários para ava-
liar o grau de satisfação 
dos cuidados aplicados 
ao utente/prestador de 
cuidados 

No momento da alta é entregue ao prestador 
de cuidados ou ao doente (se a sua capaci-
dade cognitiva o permitir) um questionário 
para avaliar o seu grau de satisfação quanto 
aos cuidados prestados, e mediante os resulta-
dos, permite aos profissionais de saúde, refle-
tirem sobre a qualidade dos cuidados e assim, 
traçarem aspetos a melhorar. Das 26 altas que 
obtivemos, foi possível aplicar o questionário a 
16 prestadores de cuidados. 

A não aplicação do questionário verificou-se 
nas quatro altas por óbito, por uma questão 
de fragilidade e respeito pelo processo de luto, 
desde a abertura da unidade que adotámos 
por este procedimento, o mesmo sucedeu 
nas altas por agudização, num total de seis, 
em que o utente teve alta por perder a reserva 
de vaga, e por esse motivo a família não voltou 
à Unidade.

Entre outros aspetos, a pandemia por CoVID-19, 
limitou o acesso das visitas à Unidade, razão 
pela qual não foi possível o preenchimento do 
questionário de satisfação pelos familiares. 

De uma forma geral, os prestadores de cuida-
dos revelam que foi muito bom, a forma como 
foram tratados pelos diferentes elementos 
da Equipa Multidisciplinar. Quanto às condi-
ções do quarto, nomeadamente: o silêncio, a 
limpeza, o conforto e a privacidade, os pres-
tadores de cuidados também se mostraram 
muito satisfeitos. A maioria dos prestadores 
de cuidados também salientam como, muito 

bom, as zonas de utilização comum, como é 
exemplo, o ginásio, onde realizam diariamente 
fisioterapia e a sala de convívio, onde os doen-
tes realizam atividades lúdico-pedagógicas, 
realizam as refeições em conjunto, interagem 
uns com os outros e recebem a visita dos fami-
liares, se assim o desejarem. No que concerne à 
alimentação, a resposta ao inquérito também 
é pautada pelo muito bom e bom, quanto à 
variedade, qualidade, quantidade, apoio nas 
refeições e horário das mesmas. Os prestado-
res de cuidados também revelam satisfação 
quanto ao número e horário das visitas. Quanto 
às condições do quarto, nomeadamente: o 
silêncio, a limpeza, o conforto e a privacidade, 
os prestadores de cuidados também se mos-
traram muito satisfeitos.

Os prestadores de cuidados consideram muito 
boa e boa a rapidez com que são dadas as res-
postas aos seus pedidos. A opinião dos pres-
tadores de cuidados sobre a unidade, quanto 
à preocupação com os utentes, ao rigor e à 
eficácia é, de forma geral, muito boa.

6.1.6.3. Resultados dos 
questionários para avaliar 
o grau de satisfação da 
Equipa Multidisciplinar

Durante o ano de 2021, dos 36 profissionais de 
saúde, que compõem a Equipa da ULDM, 30 
revelaram estar muito satisfeitos e seis satis-
feitos pelo trabalho desenvolvido, conforme 
comprova o gráfico. Uma equipa de sucesso 
deve ter as suas funções bem definidas, as 
pessoas são responsáveis pela globalidade de 
uma etapa do processo que lhes é incumbido 
e sentem que a sua etapa é relevante. 

Na sua composição, a Equipa assenta em pes-
soas com competências técnicas, competências 
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de resolução de problemas e decisão e compe-
tências interpessoais (escuta, feedback, reso-
lução de conflitos e autenticidade). 

A satisfação global dos profissionais está inti-
mamente relacionada com o espírito de inter-
-ajuda e competências teórico-técnicas da 
equipa na sua globalidade.

6.1.6.4. Atividades concre-
tizadas previstas no plano 
de atividades

O plano previsto para 2021 foi alvo de várias 
modif icações decorrentes do impacto da 
doença CoVID-19. Esta conjuntura colocou 
à prova as nossas capacidades coletivas e 
individuais e impôs a todos, sem exceção, a 
necessidade de desenvolver novas práticas e 
comportamentos emergentes para adequa-
ção às atuais circunstâncias. Foram realizadas 
várias atividades com os nossos utentes, pela 
Equipa Multidisciplinar de modo a tornar os 
seus dias mais dinâmicos e a minorar os sen-
timentos de tristeza causada pela CoVID-19.

Em 2021, tal como em 2020, mesmo à distân-
cia, pois as visitas estavam limitadas a uma 
pessoa por semana, as famílias participaram 
nas comemorações de aniversário através do 
Tablet. Em 2021, foram dinamizadas, dentro do 
possível, atividades diversas, de modo a promo-
ver o desenvolvimento cognitivo, a autonomia, 
a motricidade, a manutenção de capacidades 
e, se possível a reabilitação das mesmas.

ANIVERSÁRIO DOS UTENTES

O dia de aniversário dos utentes é sempre 
comemorado na Unidade. Na sala de convívio 
existe um quadro com as datas de aniversá-
rio de todos os utentes, mensalmente é tirada 
uma lista dos aniversários, que fica exposta na 
vitrina do serviço

ESTÁGIOS PROGRAMADOS E ARTICULADOS 
COM ESCOLAS

Durante 2021, em colaboração com a CESPU, 
foram acolhidos 9 estudantes de Enfermagem 
do estágio do Ensino Clínico: ”Cuidar a pessoa 
com Patologia Médica”. Os estágios decorre-
ram de março a julho de 2021.

CARNAVAL

Em fevereiro não se realizou o habitual desfile 
de Carnaval nas ruas do Marco.

Neste contexto, os utentes da unidade, para 
manter viva a tradição, realizaram trabalhos 
manuais alusivos à festividade (Figura 7).

EXPRESSÃO PLÁSTICA

Durante 2021, foram realizados trabalhos de 
expressão plástica (pinturas, recortes, colagens, 
etc.), alusivos a datas comemorativas: Dia de 
S. Valentim, Dia da Mulher, Dia de S. José e 
Páscoa, Natal. Sempre seguindo as medidas 
implícitas no Plano de Contingência da ULDM 
concordantes com as guidelines da DGS.

ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE 
INTERVENÇÃO (PII)

Semanalmente, a equipa multidisciplinar 
realiza reuniões para a elaboração do PII dos 

Figura 7. Trabalhos manuais alusivos ao carnaval
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doentes admitidos de novo (durante 2021 rea-
lizaram-se 26 PII), conforme revelam os dados 
estatísticos, atrás referidos) e fez-se revisão dos 
PII dos doentes que se mantêm na unidade.

REUNIÕES MENSAIS PARA AVALIAÇÃO CLÍ-
NICA E SOCIAL DOS DOENTES INTERNADOS

Mensalmente, elementos da equipa multidisci-
plinar (médico, assistente social, enfermeira/o) 
reúnem-se para fazer uma avaliação clínica e 
social dos doentes internados, de modo a agi-
lizar as altas e, também, de forma a relembrar 
os motivos das altas sociais retidas para, poste-
riormente, voltar e insistir junto dos familiares 
que têm que ser tomadas diligências (como 
por exemplo, inscrever noutras ERPI). Em 2021 
foram realizadas 12 reuniões, onde a colabora-
ção da Assistente Social da ECL foi realizada 
por via telefónica.

FORMAÇÃO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

A formação profissional dos colaboradores, no 
ano de 2021, foi executada de acordo com as 
necessidades identificadas pela equipa.

REUNIÕES TRIMESTRAIS COM A ECL – APLI-
CAÇÃO DA GAU

Trimestralmente a ECL, marca visitas de acom-
panhamento à UCC para aplicação da GAU 
normalmente estão presentes da ECL (Enf. 
Álvaro Matos e Dra. Branca Morais) e da Uni-
dade (Enf. Ana Sílvia Monteiro e Dra. Raquel 
Ferreira). Durante 2021, foram realizadas 4 reu-
niões de aplicação da GAU.

Figura 8. Elementos da Equipa Multidisciplinar

6.1.6.5. Atividades previs-
tas não concretizadas

OBRAS DE REPARAÇÃO DO INTERIOR DO 
EDIFÍCIO

As obras de reparação, apesar de ainda cons-
tarem como atividades não concretizadas, já 
foram realizadas algumas diligências, no sen-
tido, de as realizar, pois concorremos a um 
projeto, que aguardamos resposta, uma vez 
que, trata-se de obras com custos monetários 
elevados.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO À COMUNIDADE

A ULDM tem assumido um papel dinâmico na 
formação de estudantes do Curso Profissional 
de Técnico Auxiliar de Saúde. Em 2020 e 2021 
esta atividade foi interrompida devido à pan-
demia por COVID-19.

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA ULDM E FESTA 
DE NATAL

Sendo 2021, tal como 2020, um ano atípico, 
pelos motivos atrás referidos, decorrentes da 
pandemia por CoVID-19, o dia de aniversário da 
Unidade tal como a festa de Natal não foram 
celebradas. 

6.1.6.6. Atividades concre-
tizadas não previstas no 
plano de atividades

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

Durante 2021, a todos os profissionais de saúde 
foi reforçada a formação relativamente ao 
uso dos EPI’s identificados e importância do 
cumprimento as recomendações de preven-
ção e controlo de infeção. Também o plano 
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de contingência da ULDM está disponível em 
suporte de papel e informático para os profis-
sionais de saúde poderem consultar sempre 
que surgirem dúvidas em contexto de trabalho.

Durante 2021, os utentes e Profissionais de 
saúde foram testados aleatoriamente, em 
média, duas vezes por mês, para deteção de 
COVID-19. Todos os doentes que apresenta-
ram sintomatologia sugestiva de infeção por 
COVID-19 foram testados mais vezes, conforme 
a necessidade.

Foi elaborado um Plano de Operacionalização 
das Visitas, durante 2020, no qual baseamos a 
linha de conduta da ULDM em 2021, com as 
alterações que foram gradualmente aconse-
lhadas pela DGS.

6.1.7. Medicina Física e 
Reabilitação
O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
(MFR) é composto por um centro multidiscipli-
nar de recursos, aberto à comunidade; presta 
serviços com o fim de desenvolver, manter e 
restaurar o movimento e a capacidade funcio-
nal ao longo de todo o ciclo de vida dos uten-
tes. As metodologias e técnicas utilizadas são, 
hidroterapia, massagem terapêutica, cinesio-
terapia, eletroterapia, termoterapia e a criote-
rapia, entre outras. Estas técnicas pretendem 
proporcionar aos utentes melhor qualidade 
de vida, auxiliando na prevenção e reabilita-
ção dando funcionalidade aos indivíduos que 
sofreram distúrbios cinéticos funcionais gera-
dos por alterações genéticas, por traumas ou 
por doenças adquiridas. O investimento na for-
mação dos colaboradores do Serviço de MFR 
é um aspeto fundamental para melhorar os 
nossos serviços que queremos sejam cada vez 
mais abrangentes

6.1.7.1. Atividades Propos-
tas e Realizadas

Reabertura da valência de Hidroterapia

A hidroterapia é uma atividade terapêutica 
que consiste na realização de exercícios den-
tro de uma piscina com água aquecida, em 
torno dos 34ºC, para acelerar a recuperação 
de atletas lesionados ou pacientes com artrite, 
por exemplo;

• Alargamento do horário de funcionamento 
da valência;

• Fisioterapeuta:60/dia;

• Técnico e material de manutenção:400€/
trimestral;

Abertura da valência da Saúde da Mulher.

Esta valência decorre no campo da promoção 
da saúde, prevenção da doença e na reabilita-
ção das diferentes condições clínicas, assim 
como na educação dos diferentes profissio-
nais de saúde e da comunidade em geral, 
baseando a sua intervenção na melhor evi-
dência científica;

• Apoio e reabilitação na valência, com fisio-
terapeutas especializados;

• Aquisição de material especializado: 2000€;

6.1.7.2. Atividades Propos-
tas e não Realizadas

• Dia Internacional da Mulher (8 de março)

• Sessão de esclarecimento/demonstração 
da utilização de irrigadores nasais em 
bebés e crianças 
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• Dia da terapia da Fala 

• Dia Aberto da SCMMC

• Mês do Coração e dia do AVC

• Dia da Criança

• Dia da Fisioterapia e Terapia Ocupacional

• Dia da Osteoporose

6.1.7.3. Adaptação e Recuperação (2021) 
do Serviço à Situação de Pandemia (com 
a descrição de atividades realizadas para 
esse fim).

A CoVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), que 
apresenta um espetro clínico variando de infeções assintomáticas a 
quadros graves. A infeção SARS-Cov-2 impôs mudanças em todas as 
áreas da saúde. A quantidade de informação científica a par com o 
desenvolvimento da pandemia exigiu da parte dos profissionais de 
saúde, constante atualização de conhecimentos e novos desafios. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com CoVID-19 podem ser assintomáticos ou apresentar 
sintomas ligeiros a moderados, 20% dos infetados apresentam sintomas 
mais graves, necessitando de ser internados e integrados em progra-
mas de reabilitação.

As normas de higiene e segurança para cuidados de reabilitação foram 
implementadas na fase de mitigação da pandemia de CoVID-19 e resul-
tam da compilação de todos os documentos orientados pelas Autori-
dades de Saúde competentes. No serviço de Fisioterapia as seguintes 
normas:
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Espaço físico e funcionamento 

1. Distanciamento

• Atendimento ao balcão: distância mínima 
de 1m (preferencialmente 2m), idealmente, 
através de barreira protetora (placa de 
acrílico);

• Sala de espera: distância mínima de 1m 
(preferencialmente de 2m), só podendo 
ocupar as cadeiras sinalizadas como dis-
ponível para o efeito;

• Fluxo de utentes: evitar marcar para o 
mesmo período um número de uten-
tes que não se adeque ao espaço do 
estabelecimento;

• Permitir o período de tempo necessário 
entre utentes para higienizar o espaço e 
material utilizado;

• Em caso de incapacidade de acolher todos 
os utentes (respeitando as regras de distan-
ciamento social) deve ser dada preferência 
ao tratamento de utentes que apresentem 
riscos acrescido de diminuição da sobre-
vida e/ou sequelas funcionais (ex. AVC em 
fase aguda, artroplastias recentes, fraturas, 
entre outros).

Normas/ Plano de Contingência 

1. Identificação:

• Efeitos que a infeção pode provocar na 
clínica;

• Trabalhadores em maior risco;

• Trabalho adiável e recursos humanos 
necessários para manter os serviços míni-
mos indispensáveis

• Preparação para fazer face a possível caso 
de infeção, com a criação de uma área de 
isolamento devidamente preparada, bem 
como criação de circuitos até à mesma;

• Estabelecimento de procedimentos espe-
cíficos de comunicação de suspeita de caso 
de CoVID-19, comportamento de conduta 
social, lavagem das mãos, etiqueta respi-
ratória e utilização de EPI;

• Identificação dos profissionais de saúde e 
respetivos contactos;

• Divulgação, esclarecimento e formação de 
todos os colaboradores (profissionais de 
saúde, administrativos, etc.) relativamente 
ao plano de contingência e procedimentos 
adequados, inclusive como proceder face à 
identificação de caso suspeito de CoVID-19.

Equipamentos de proteção individual (EPI)

1. Profissionais de saúde 

• Higienização/lavagem das mãos, com água 
e sabão ou solução alcoólica, à entrada e à 
saída do estabelecimento;

2. Em contacto direto com os utentes:

• Suspeitos /confirmados de CoVID-19: os 
profissionais de saúde deverão seguir as 
normas específicas. Inclui viseira, máscara 
FFP2, bata impermeável, luvas, cobre botas, 
touca (descartados em casa sessão), entre 
outras medidas adicionais;

• Não suspeitos /não confirmados de CoVID-
19: deve ser usada máscara cirúrgica ou 
FFp2, bata luvas (descartados em casa 
sessão);

3. Caso inicie sintomas respiratórios ou tenha 
contacto de alto risco, deve cessar trabalho 
presencial;

4. Auto monitorização diária dos sintomas;

5. Regras de etiqueta respiratória;

6. Fardamento 

• A roupa utilizada deve ser lavada a 60º C 
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com duração pelo menos de 30 minutos.

7. Utentes:

• Regras de etiqueta respiratória;

• Higienização/lavagem das mãos, com água 
e sabão ou solução alcoólica, à entrada e à 
saída do estabelecimento;

• Uso de máscara cirúrgica ou FFP2.

6.1.7.4. Medidas de Higie-
nização e Segurança

• Marquesa e aparelhos e outros equipamen-
tos de contato direto deverão ser desinfeta-
dos no final da sessão de tratamento. 

• A limpeza deve ser sempre húmida ou 
aspiradores com tanque de água.

• To d o s  o s  o b j e to s  d e s i n f e t a d o s 
regularmente;

• Higienização realizada com produtos de 
desinfeção de superfícies com ação viricida 
e que podem ser utilizados.

Desde o início da pandemia causada pelo 
CoVID-19, ainda com um longo caminho de 
investigação e estudo sobre as repercussões 
dessa infeção no organismo humano, mas já 
sabemos que alguns pacientes pós-CoVID-19, 
independente do grau de envolvimento pul-
monar, cursam com diminuição, cansaço respi-
ratório e diminuição funcional, que pode gerar 
dificuldade na execução de tarefas simples 
como tomar banho, alimentar-se, caminhar 
e trabalhar. O nosso principal foco foi dar res-
posta com maior brevidade a pacientes com 
problemas respiratórios ou em recuperação 
pós-CoVID.

A formação dos nossos técnicos em fisiotera-
pia respiratória foi fulcral, para atuar em situa-
ções de pós-CoVID-19 e não só, contribuindo 
para atenuar/tratar os sintomas ocasionados 

por esta doença, de forma a evitar complica-
ções respiratórias e motoras. O fisioterapeuta 
intervém com o objetivo de restituir a máxima 
capacidade funcional e função respiratória, 
diminuição da sensação de fadiga, durante a 
realização das atividades normais do dia-a-dia.

A Hidroterapia pode fazer parte da reabilitação 
pós-CoVID, acelerando o processo de reabili-
tação, uma vez que a água proporciona um 
ambiente seguro confortável para trabalhar o 
ganho da força muscular, melhorar o equilíbrio 
e coordenação, treino de marcha e atividade 
aeróbica. Todo o trabalho de ganho de força, 
resistência e equilíbrio dentro de água, pode 
e deve ser associado a exercícios respiratórios, 
melhorando a expansão pulmonar e oxigena-
ção. Com o objetivo de conseguir mais ganhos 
na reabilitação dos pacientes,abrimos a pis-
cina em novembro de 2021 com diminuição do 
número de pacientes por aula de hidroterapia 
e respeitando todas as normas de segurança 
e higiene na zona das piscinas e vestiários. 
Devido à grande procura já alargamos o horá-
rio para o horário de manhã abrindo um horá-
rio pós-laboral de segunda-feira a sexta-feira 
que, a curto espaço de tempo, pretendemos 
disponibilizar em maior extensão temporal. 
A reabertura da valência foi realizada ape-
nas quando obtivemos autorização da dele-
gada de saúde, e foram seguidas e aplicadas 
todas as suas recomendações para melhor e 
mais seguro reinício deste nosso serviço de 
hidroterapia.

Ainda no âmbito das atividades propostas para 
2021, iniciamos uma nova área de intervenção, 
a Saúde na Mulher, valência há muito requi-
sitada pelas nossas pacientes, uma vez que 
as disfunções do aparelho génito urinário são 
cada vez mais frequentes nas mulheres que 
recorrem aos nossos serviços.
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6.1.8. Radiologia

6.1.8.1. Dados estatísticos de 2021

No ano de 2021 acederam ao serviço de imagiologia 11.637 utentes, sendo 
que 9.081 para exames radiológicos e os restantes 2.556 para ecotomografias. 
Verificou-se um aumento do número de utentes em ambas as valências 
(Gráfico 23) .

  

 

 

 

 

 

  

Gráfico 23. Número de utentes do serviço de Imagiologia

Outras atividades realizadas 

Manutenção regular dos equipamentos, realizada pela equipa técnica

• Digitalização das imagens em rede (desde 2015 que todas as imagens 
entram em rede, sendo partilhadas apenas com o corpo clínico interno 
da instituição. 

• Início das obras de remodelação para aquisição de novas valências.
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A SCMMC tem apostado numa estratégia de proximidade juntos dos utentes 
da Instituição e da Comunidade. A importância do bem-estar e da saúde 
mental tem sido uma linha prioritária de atuação nos últimos anos e no 
decorrer da pandemia CoVID-19, ocupou um lugar de destaque. 

Desde 2020, prolongando-se ao longo de 2021, entendeu-se que a CoVID-19, 
enquanto problema de saúde pública, afetou diretamente todos os cidadãos, 
sem exceção. Paralelamente, a saúde mental/psicológica ocupou, cada vez 
mais, um lugar de destaque, não apenas pelo impacto mental negativo e 
expectável da pandemia e da situação de isolamento, mas também porque 
constitui um fator protetor e um elemento crucial para a resiliência neces-
sária para enfrentar os desafios que o período de crise económica e social, 
pós-pandemia, evidência e trará num futuro próximo. 

Centrado nestes princípios, o Serviço de Psicologia ao longo de 2021 viu a 
necessidade de reforçar os serviços e atuar em proximidade junto dos seus 
beneficiários diretos e indiretos. 

Os próximos dados, mostram o trabalho deste serviço, evidenciando que a 
intervenção nos comportamentos da saúde mental são hoje, mais importan-
tes do que nunca, e evidencia a necessidade urgente de manter uma atua-
ção focada na melhoria, na promoção e na prevenção da saúde psicológica/
mental. 

6.1.9. Serviço de Psicologia
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O Serviço de Psicologia é transversal a todas as valências da 
SCMMC, nomeadamente:

• Estrutura Residencial para Idosos Rainha Santa Isabel (ERPI);

• Hospital Santa Isabel (HSI);

• Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e 
Manutenção (UCCLDM);

• Consulta Externa;

• Projetos sociais comunitários (SMS+Green Care, SMS+PEC, 
Bairros Saudáveis: Incluir para Melhorar, IMC, Musicalidade 
e MISSE);

• Recursos humanos, participando no recrutamento e seleção, 
elaborando candidaturas a estágios ATIVAR.PT e candidaturas 
MAREESS;

• Orientação e co-orientação de estágios curriculares e 
profissionais;

• Formação contínua aos colaboradores da SCMMC e popula-
ção em geral;

• Elaboração de candidaturas a projetos financiados.
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6.1.9.1. Estrutura Residencial para Idosos 
(ERPI)

O Serviço de Psicologia, em conjunto com a equipa multidisciplinar, teve 
um papel fulcral para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos 
utentes residentes na ERPI no decorrer da pandemia CoVID-19. Só foi possível 
responder ao impacto negativo da CoVID-19, através de uma intervenção 
de proximidades, ajustada às necessidades sociais e de saúde dos utentes. 
Esta proximidade permitiu oferecer um serviço psicológico permanente 
e adequado à satisfação das necessidades dos utentes e contribuir para o 
desenvolvimento do processo de envelhecimento bem-sucedido e ativo. 
Os esforços realizados centraram a sua atuação na prevenção e promoção 
da saúde mental/psicológica dos utentes da ERPI, através das ações de 
monitorização e intervenção (individual e em grupo) contribuindo, sobre-
tudo, para a diminuição do sentimento de solidão e, consequentemente, 
da instabilidade emocional, causados pelas imposições devido à CoVID-19 
(Tabela 7).

Equipa:

• Lília Pinto, psicóloga responsável

•  Sandra Monteiro, psicóloga inserida pela medida MAREESS

• Estagiárias curriculares da Universidade Lusófona do Porto



RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

99

Ações/Intervenções da Psicologia 
Nº de ações 

realizadas 

Avaliações Psicológicas (Admissões) 17 

Reavaliações Psicológicas  114 

Sessões de estimulação cognitiva (grupo) 87 

Sessões de intervenção individual 463 

Atividades colaborativas com outras valências (nutrição/TO/Animação) 18 

Acompanhamento psicoterapêutico individual 76 

Reuniões de Equipa Multidisciplinar 16 

PIC´s Iniciais  17 

PIC´s Monitorização 65 

PIC´s  60 

Acompanhamentos parceria Fraunhofer 
38 sessões (18 

utentes) 

Acompanhamento ao Centro de Reabilitação do Norte 3  

Inscrição e acompanhamento ao voto antecipado 17 utentes 

Acompanhamento Tribunal 4 

Outras ações (saídas com utentes, renovação de CC, etc.) 26 

Formações 

dirigidas a 

profissionais de 

saúde 

Stress e gestão de conflitos 2h (total de 14h) 

2 
A importância da Comunicação 2h (total de 10h) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Dados da atuação do Serviço de Psicologia no ano 2021 na ERPI
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6.1.9.2. Unidade de Cuidados Continuados 
de Longa Duração e Manutenção (UCCLDM)

Apesar de todas as reorganizações impostas pela pandemia CoVID-19, o 
Serviço de Psicologia, juntamente coma restante equipa que labora na 
UCCLDM, tentou responder às necessidades mais prementes de saúde, 
visando maximizar a manutenção de aptidões para atividades de vida diária; 
facilitar a gestão das altas dos hospitais de agudos; promover a autonomia 
e a satisfação de necessidades sociais dos doentes; promover o bem-estar 
psicológico e a qualidade de vida do doente e diminuir o sentimento de soli-
dão provocado pela diminuição de contactos devido à CoVID-19 (Tabela 8).

Equipa:

• Lília Pinto, psicóloga responsável

• Joana Gonçalves, psicóloga estagiária OPP/IEFP

Ações/Intervenções da Psicologia 
Nº de ações 

realizadas 

Admissões de utentes 27 

Altas  14 

Avaliação e Reavaliação Psicológica 202 

Planos de Intervenção Individuais  120 

Sessões de intervenção individual 148 

Sessões de intervenção grupal  95 

Acompanhamento psicoterapêutico individual/Monitorizações  508 

Reuniões de Equipa Multidisciplinar 9 

Videochamadas  47 

Formação – A importância das palavras e dos atos no Cuidar 2 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 8. Serviço de Psicologia no ano 2021 na UCCLDM 
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6.1.9.3. Internamento em Medicina 

O Serviço de Psicologia (Tabela 9), no ano de 2021, apesar das reorganizações 
exigidas pela pandemia, continuou o trabalho desenvolvido no Interna-
mento de Medicina do HSI, com o intuito de promover o bem-estar psico-
lógico e a qualidade de vida dos utentes e diminuir o sentimento de solidão 
causado pela restrição de contactos com os familiares.

Equipa:

• Lília Pinto, psicóloga responsável

• Joana Gonçalves, psicóloga estagiária OPP/IEFP

Ações/Intervenções da Psicologia Nº de ações realizadas 

Admissões/avaliações/reavaliações/monitorizações 609 

Relatório Psicológico/Informação Clínica 3 

Reuniões com familiares 3 

Contactos telefónicos com familiares 12 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 9. Serviço de Psicologia no ano 2021 no HSI

6.1.9.4. Consulta Externa

A crescente atuação do Serviço de Psicologia (Tabela 10), no ano de 2021, foi 
notória em todos os setores da SCMMC, no entanto merece um maior des-
taque na Consulta Externa. Na Tabela 10 regista-se o número de consultas 
realizadas em 2021, verificando-se um aumento de 250 consultas face ao 
mesmo período no ano transato, o que equivale a um aumento de 233%.

Equipa:

• Lília Pinto, psicóloga responsável

• Sandra Monteiro, psicóloga inserida pela medida MAREES
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Consulta de Psicologia Nº de consultas realizadas 

Avaliação e acompanhamento psicológico  438 

Relatório/Informações Clínicas 9 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 10. Atuação do Serviço de Psicologia no ano 2021 na Consulta Externa

6.1.9.5. Ações transversais a toda a insti-
tuição em 2021

1. Orientação de estágios

• Orientação de 1 estágio Profissional de acesso à ordem dos Psicólogos;

• Orientação de 2 estágios curriculares da Universidade Lusófona 
Portuguesa;

• Orientação de 1 estágio curricular da Universidade do Minho.

2. Investigação/Publicação 

• 1 trabalho publicado no Jornal de Investigação Médica (JIM) intitulado 
“Inovação na Estratégia da Saúde Social no Envelhecimento: Papel da 
Economia Social em Resposta à Pandemia”;

• 1 trabalho submetido para publicação no Jornal de Investigação Médica 
(JIM) intitulado “Iluminar as Vidas Longas em Meio Rural: o Recurso à 
Música na Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável.

3. Formação externa

• Palestrante numa sessão on-line dinamizada pela EPAMAC com o tema 
“Sexualidade, Afetos e Bem-estar”, no âmbito da disciplina Cidadania e 
Desenvolvimento, para alunos do 1º ano do Ensino Profissional;

• Realização de 2 sessões de Mindfulness intituladas “Vamos relaxar, para 
promover a Saúde Mental”, no âmbito do Projeto PES. As sessões foram 
dirigidas a alunos do 8ª ano da Escola Básica de Toutosa – Agrupamento 
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de Escolas Nº1, em colaboração com o Curso Profissional de Técnico de 
Auxiliar de Saúde da Escola Secundária de Marco de Canaveses. 

4. Responsabilidade por projetos sociais comunitários

• Assume a gestão do Programa SMS: Projeto “SMS+Green Care” e Projeto 
“SMS+PEC”, conforme descrito em secção própria. 

5. Responsabilidade por candidaturas a projetos financiados 

• Assume a coordenação das candidaturas a projetos financiados em 
colaboração com a Terapeuta Ocupacional, conforme descrito em sec-
ção própria. 

6. Recrutamento e seleção

• Tal como aconteceu nos anos anteriores, em 2021, o recrutamento e 
seleção contou com a colaboração da psicóloga responsável para a exe-
cução de diversas atividades essenciais ao desenvolvimento e gestão 
dos recursos humanos (Tabela 11).

Ações 
Nº de ações 

realizadas 

MAREESS 

Entrevistas 

Cozinha 11 

SAP 2 

HSI 5 

Candidaturas/contratações  7 

Prorrogações  58 

Projetos Sociais 
MISSE  4 

Contratações  1 

Estágios 

ATIVAR.PT 

Entrevistas 
Psicologia 2 

Costureira 2 

Candidaturas 
Psicologia 2 

Costureira 1 

RHAQ  

Entrevistas  7 

Contratações  2  

Reuniões  5 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 11. Atuação da Psicóloga, no ano 2021, no âmbito do recrutamento e seleção
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7. Conversas de Saúde

• Contribuindo para o aumento da literacia 
em Saúde, a Psicóloga responsável teve 
um papel ativo junto da comunidade Mar-
coense, através da participação regular nas 
“Conversas de Saúde” da Rádio Marcoense, 
a saber:

• Janeiro: com o tema “Estratégias de inter-
venção integrada na saúde em tempo de 
pandemia: MISSE e SMS+PEC”, juntamente 
com a Senhora Provedora da SCMMC; 

• Abril: assinalando o dia mundial da saúde 
a temática foi centrada nas “Estratégia 
da Saúde em proximidade”, juntamente 
com a Senhora Provedora da SCMMC e a 
responsável pelo Serviço de Alimentação 
e Nutrição da SCMMC; e a “Saúde Social 
no Envelhecimento” em conjunto com a 
gestora do Projeto MISSE e a Senhora Pro-
vedora da SCMMC;

• Outubro: entrevista realizada em conjunto 
com a Terapeuta Ocupacional da SCMMC, 
intitulada “Vamos falar de saúde mental”;

• Dezembro: apresentação do projeto “Bair-
ros Saudáveis: Incluir para Melhorar” em 
conjunto com o psicólogo responsável pelo 
projeto. 
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O Serviço de Nutrição e Alimentação (SNA) (Figura 9) é transversal a todas 
as valências (Estrutura Residencial para Idosos Rainha Santa Isabel (ERPI), 
Hospital Santa Isabel (HSI), Unidade de Cuidados Continuados de Longa 
Duração e Manutenção (UCCLDM) e Cantina Social) da SCMMC (Figura 9). 
Nestas valências, o SNA exerce funções na área clínica (apoio clínico aos 
utentes da ERPI, da UCCLDM, do internamento do HSI e apoio às consultas 
externas do HSI), na área da alimentação coletiva e restauração (gestão da 
cozinha da ERPI e HSI, e apoio ao projeto de emergência alimentar). O SNA 
participa também em atividades e projetos comunitários infantis (Lanches 
saudáveis, IMC) e seniores (SMS+Cuidadores) e desenvolve alguns trabalhos 
de investigação. Orienta e co-orienta estágios curriculares e profissionais. 
Participa na formação contínua aos colaboradores da SCMMC e à popula-
ção em geral.

6.1.10. Serviço de Nutrição e 
Alimentação

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Áreas de intervenção do Serviço de Nutrição e Alimentação
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ÁREA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA

O SNS presta apoio aos diferentes serviços da SCMMC:

Área Clínica – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manu-
tenção; Internamento de Medicina e Cirurgia do HSI

• Aplicação da ferramenta de rastreio e avaliação do estado nutricional – 
MNA (Mini Nutricional Assessment) e NRS (Nutricional Risk Screening);

• Identificação do risco de desnutrição;

• Implementação de medidas que previnam o declínio nutricional;

• Prescrição nutricional, com base no diagnóstico e estado de saúde;

• Acompanhamento semanal do estado nutricional do doente;

• Elaboração e reavaliação do Plano Individual de Intervenção (PII) do 
doente;

• Acolhimento e acompanhamento aos cuidadores;

• Colaboração na alta do doente e realização de ensinamentos ao doente 
e cuidadores;

• Formação aos profissionais de saúde.

As Tabelas 12, 13 e 14 expressam a intervenção quantitativa do SNA nas 
diferentes valências da SCMMC

ACOMPANHAMENTO 

NUTRICIONAL – UCCLDM 
NÚMERO 

Avaliação Nutricional Inicial 27 

Reavaliação Nutricional 219 

Monitorização/Acompanhamento 151 

Plano Alimentar Individualizado 20 

Reuniões de Equipa 12 

Intervenção em Grupo 6 

Altas 14 

Plano de Intervenção Individual 120 

 
 
 

 

Tabela 12. Acompanhamento Nutricional na UCCLDM 
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Data Atividade Número de 

participantes 

05/02/2021 Loto dos Alimentos  4 

19/02/2021 Hidratação na Pessoa Idosa  5 

19/03/2021 Encontrar os Pares 6 

26/03/2021 Menos Sal, mais Sabor 6 

08/06/2021 A Roda dos Alimentos 6 

19/10/2021 Dia Mundial da Alimentação 6 

28/10/2021 Atividade de Halloween 6 

 
 
 

 

Tabela 13. Descrição das Intervenções de grupo realizadas na UCCLDM 

ACOMPANHAMENTO 

NUTRICIONAL – INTERNAMENTO 
NÚMERO 

Avaliação nutricional inicial 74 

Reavaliação nutricional 
144 

 

Monitorização/Acompanhamento 61 

Videochamadas 15 

 
 
 

 

Tabela 15. Acompanhamento Nutricional no Internamento de Medicina do HSI
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6.1.10.1. Área Clínica – Consulta Externa

Consulta de Nutrição

Ao longo de 2021, foi dada continuidade à consulta de Nutrição nas consul-
tas externas do HSI. Esta consulta é iniciada com análise do metabolismo, 
hábitos alimentares e composição corporal de cada paciente, orientada 
através de um protocolo de consulta. O número de consultas realizadas 
está descrito no relatório de atividades da consulta externa.

Foi elaborado material de apoio à consulta externa: manual fotográfico de 
quantificação alimentar sobre porções de fruta, folheto sobre insuficiência 
cardíaca, osteoporose, entre outros.

Área Clínica – Estrutura Residencial para Idosos Rainha Santa Isabel (ERPI)

• Aplicação da ferramenta de rastreio e avaliação do estado nutricional – 
MNA (Mini Nutricional Assessment;

• Acompanhamento semanal do estado nutricional do utente;

• Implementação de medidas que previnam o declínio nutricional;

• Prescrição nutricional, com base no diagnóstico e estado de saúde (tipo 
de suporte nutricional e vias de administração);

• Prescrição e supervisão de plano alimentares terapêuticos;

• Elaboração e reavaliação bimestral do Plano Individual de Cuidados 
(PIC) do utente;

• Elaboração de um manual de procedimentos para administração de 
nutrição entérica.

As Tabelas 15 e 16 expressam a intervenção quantitativa do SNA na ERPI.
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ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL - 

ERPI  
Número 

Avaliação Nutricional Inicial 17 

Reavaliação Nutricional 275 

Monitorização/Acompanhamento 61 

Avaliações para Estudo Gripwise 42 

Plano Individual (PI) 

 

17 

 

Plano Individual – Monitorização (PI) 65 

Plano Individual de Cuidados (PIC´s) 60 

Reuniões Presenciais de Equipa 15 

Intervenção em Grupo 9 

Tabela 15. Acompanhamento Nutricional na ERPI

Data Atividade  Nº de Participantes 

26/01/2021 Hidratação - Jogo da Roleta 15 

17/02/2021 Faça a sua Ementa 21 

04/03/2021 Menos Sal mais Sabor  

22/03/2021 Dia Mundial da Água 20 

12/05/2021 Mitos e Verdades 25 

01/07/2021 Dia Mundial da Fruta  15 

16/10/2021 Dia da Alimentação 26 

29/09/2021 Dia do Coração 21 

04/11/2021 Faça a sua Ementa 23 

 
 
 

 

Tabela 16. Intervenção em grupo realizada pelo SNA na ERPI
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Trabalho de investigação realizado na ERPI

Avaliação do estado nutricional e do fenótipo de fragilidade em idosos: 
medição da força de preensão da mão com recurso ao dinamómetro tra-
dicional vs dinamómetro digital.

A avaliação do estado nutricional, bem como da composição corporal em 
idosos é relevante para a monitorização da evolução da Síndrome de Fra-
gilidade. A SCMMC em parceria com as empresas Wisify Tech e Gripwise 
Tech, fabricantes do lipocalibrador digital Lipowise e do dinamómetro digital 
Gripwise, realizaram 42 avaliações aos utentes da ERPI. 

6.1.10.2. Área de restauração coletiva e 
gestão

Ao longo de 2021, foi dada continuidade a determinadas funções inerentes 
ao funcionamento do serviço, assim como à concretização de outras ativi-
dades previstas no plano de atividades.

Implementação do HACCP 

• Implementação do sistema de HACCP e verificação do cumprimento 
das normas subjacentes na cozinha e refeitório do HSI, da ERPI e das 
copas de apoio;

• Aplicação de procedimentos e normas no âmbito da gestão, segurança 
e da qualidade alimentar nas diferentes fases de aquisição, armazena-
mento e preparação dos géneros alimentícios, bem como da confeção 
e distribuição das refeições;

• Gestão dos processos da qualidade, segurança alimentar, responsabili-
dade social, sustentabilidade ambiental, saúde e segurança no trabalho, 
no âmbito das responsabilidades definidas pela organização;

•  Elaboração de pareceres e trabalhos técnicos que visam garantir a 
satisfação e os requisitos legais e normativos respeitantes às diferentes 
entidades envolvidas: consumidores, clientes, colaboradores, entidades 
oficiais, fornecedores e outros parceiros de atividade;
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• Controlo de qualidade dos géneros alimentícios transformados, 
produzidos, importados ou embalados.

Plano de Ementas e Fichas Técnicas

• Elaboração e validação de planos de ementas, assegurando a ade-
quação alimentar e nutricional das refeições servidas, assim como 
a promoção de hábitos alimentares saudáveis, inclusivamente atra-
vés de dietas orientadas para patologias específicas (HSI, ERPI, 
Cantina Social); 

• Elaboração de plano de ementas adaptadas à sazonalidade e épo-
cas especiais (Natal, Carnaval, Quaresma, Páscoa, Feriado Municipal, 
entre outros);

• Atualização e elaboração de novas fichas técnicas.

Implementação Contínua do Manual de Dietas

Para otimizar a implementação do manual de dietas, pretende-se que 
a prescrição de dietas seja efetuada através do software informático 
hospitalar.

Distribuição de refeições

•  Monitorização do funcionamento dos carros de distribuição de 
refeições e sua manutenção;

• Otimização da distribuição das refeições por serviço/doente.

Gestão de Equipas

• Elaboração dos horários de trabalho das cozinheiras e auxiliares 
de cozinha da cozinha.

Gestão de sobras e desperdícios

• Otimização do processo das doações do Pingo Doce;

• Estabelecimento de protocolo de doação de alimentos;

• Organização de eventos/jantares/coffee breaks.
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Devido ao contexto pandémico a única ati-
vidade realizada neste âmbito foi o Magusto, 
realizado no dia 20 de novembro de 2021.

Participação e acompanhamento das audi-
torias realizadas pela empresa QUALIPREV. 

• Ao longo de 2021 o SNA continuou com 
a parceria com a QUALIPREV, e realizou 
várias auditorias ao serviço, assim como 
formações aos funcionários.

Aplicação de listas de verificação relativas ao 
HACCP e ao cumprimento do despacho 

As listas de verificação (Tabela 17) seguem os 
sete princípios para manter e otimizar o sis-
tema HACCP.

 Cozinha 

Hospital 

Cozinha 

ERPI  

Lista de verificação relativa ao HACCP: 13 11 

Lista de verificação – Empratamento  1 5 

Listas de verificação relativas ao cumprimento do 

Despacho nº 3618 -A/2016: 
39 7 

 
 
 

 

Tabela 17. Listas de verificação de HACCP aplicadas no Hospi-
tal Santa Isabel e ERPI

Centralização das cozinhas da ERPI e HSI 
numa cozinha central na ERPI. 

• Este processo teve início a 24 de junho de 
2021 e implicou várias alterações a nível de 
horários de trabalho, mudanças de espa-
ços, reorganização de tarefas e procedi-
mentos, com consultoria na unidade de 
restauração realizada de modo sistemático 
pelo Chef Rui Fonseca.

Articulação com Departamento de Compras 
e Aprovisionamento

• A articulação com este serviço permite 
uma melhor gestão de fornecedores e cus-
tos. São realizadas reuniões semanais para 
avaliação dos mesmos.

Aplicação de Questionários de Satisfação Ali-
mentar (QSA)

• O questionário de satisfação alimentar é 
uma ferramenta utilizada na SCMMC com 
o objetivo de avaliar o serviço de alimenta-
ção prestado, tanto na ERPI como no HSI. 
Foi elaborado um Relatório que analisa os 
resultados obtidos através das respostas 
dos funcionários da SCMMC aos questio-
nários aplicados em 2021, assim como das 
respostas dos utentes institucionalizados, 
quer ao nível da satisfação com o serviço 
prestado como as suas observações e 
sugestões de melhoria. Tem como Objetivo 
Geral - Avaliar a satisfação dos funcionários 
e dos utentes com o serviço de alimenta-
ção prestado na ERPI e no HSI.

Tem como Objetivos Específicos:

• Avaliar a satisfação dos funcionários e 
utentes relativamente ao serviço de aten-
dimento durante as refeições (apresenta-
ção e simpatia dos funcionários e rapidez 
do serviço); 

• Avaliar a satisfação dos funcionários e 
utentes relativamente à higiene (espaço 
e utensílios); 

• Avaliar a satisfação dos funcionários e 
utentes relativamente às refeições (varie-
dade da ementa, apresentação, qualidade, 
quantidade, temperatura e sabor/aroma 
dos alimentos);

• Avaliar a satisfação dos utentes relativa-
mente ao horário e apoio nas horas das 
refeições;

• Avaliar a quantidade de alimentos habi-
tualmente ingerida pelos utentes;

• Analisar as observações e sugestões de 
melhoria efetuadas pelos funcionários e 
utentes.

No HSI responderam ao questionário 38 
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funcionários e 11 utentes. Na ERPI responderam 
ao questionário 24 funcionários e 21 utentes. 
Os resultados discriminados encontram-se no 
Relatório de Atividades do SNA, 2021. Transcre-
vem-se as sugestões de melhoria.

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE SATISFA-
ÇÃO ALIMENTAR AOS FUNCIONÁRIOS DO HSI 

26% dos inquiridos são do sexo masculino, 63% 
do sexo feminino e 11% não respondeu.

Sugestões de melhoria:

As sugestões de melhoria efetuadas pelos fun-
cionários do HSI face ao serviço de alimentação 
devem-se maioritariamente à renovação do 
mobiliário e utensílios utilizados no refeitório, 
assim como aumento da sua área, variação da 
ementa com maior frequência, implemen-
tação de novos pratos de confeção, nomea-
damente de pratos vegetarianos. Também, 
as observações efetuadas pelos inquiridos 
sugerem a revisão do fornecimento de peixe 
e fruta, visto haver referência à diminuição da 
qualidade de ambos os géneros alimentícios 
e da temperatura da sopa e do prato principal. 
Houve indicação a estes componentes regis-
tarem temperatura inferior à que seria espec-
tável no momento da sua ingestão.

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE SATISFA-
ÇÃO ALIMENTAR AOS UTENTES DO HSI 

No HSI responderam ao questionário 11 uten-
tes. Todos necessitaram de ajuda no preen-
chimento do questionário. Os utentes do HSI 
sugeriram o aumento da variedade de alimen-
tos ao pequeno-almoço e a alteração do horá-
rio do jantar “para mais tarde”. Relativamente 
aos géneros alimentícios, referem que “o peixe 
é de má qualidade” e que a “pera e a maçã são 
muito duras”. Ainda, afirmaram que a refeição, 
principalmente ao jantar, é servida frequente-
mente fria.

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE SATIS-
FAÇÃO ALIMENTAR AOS FUNCIONÁRIOS DA 
ERPI

As sugestões de melhoria efetuadas pelos fun-
cionários da ERPI face ao serviço de alimen-
tação devem-se maioritariamente à melhoria 
da qualidade da fruta e do peixe, redução do 
teor de sal na sopa e no prato principal e imple-
mentação de refeições vegetarianas. Ao nível 
da apresentação dos funcionários, sugeriu-se 
a correta colocação das máscaras de proteção 
faciais. 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE SATIS-
FAÇÃO ALIMENTAR AOS UTENTES DA ERPI

No HSI responderam ao questionário 21 uten-
tes. Apenas 1 utente não necessitou de ajuda 
no preenchimento do questionário.

Sugestões de melhoria: os utentes do HSI 
sugeriram o aumento da variedade das refei-
ções principais e alteração dos horários das 
refeições – “as refeições iniciam muito cedo”, 
“são muito próximas”, “o lanche e o jantar 
poderiam ser mais tarde”. No que diz respeito 
à quantidade servida, as opiniões divergem: há 
utentes que consideram grande quantidade 
de alimentos servida e outros consideram 
pouca quantidade. Outros utentes referiram 
que os utensílios da refeição por vezes não 
estão apresentáveis – “os talheres têm man-
chas”. Por fim, alguns inquiridos apresenta-
ram observações positivas – “Gosto de tudo, 
a comida é muito saborosa e o serviço de ali-
mentação muito prestável”. 

Conclusão

Os funcionários da ERPI apresentam maior 
grau de satisfação com o SNA, quando com-
parado com os funcionários do HSI. Em con-
traste, os utentes do HSI registam maior grau 
de satisfação com o serviço comparativamente 
com os utentes da ERPI, apesar do diferente 
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número de inquiridos.

No HSI, a variedade da ementa foi o parâmetro 
que obteve maior número de respostas nega-
tivas, onde 24% dos funcionários demonstrou 
estar insatisfeito ou muito insatisfeito. Por 
outro lado, na ERPI, apenas 4% dos funcio-
nários referiu estar insatisfeito, ainda que o 
número de inquiridos seja inferior ao do HSI.

 No HSI, verifica-se que o maior grau de insa-
tisfação por parte dos funcionários está ao 
nível da apresentação/empratamento e tem-
peratura da sopa, qualidade e temperatura 
do prato principal, consistência, quantidade 
e qualidade da sobremesa. Os utentes do HSI 
mostram maior grau de insatisfação relativa-
mente à qualidade, variedade e apresentação 
das refeições principais.

Na ERPI, os funcionários inquiridos apresen-
tam maior número de respostas negativas face 
à simpatia dos funcionários e teor de sal da 
sopa e prato principal. Mostram-se insatisfei-
tos com a apresentação/empratamento das 
refeições principais e com a quantidade de 
sobremesa apresentada. Já os utentes da ERPI 
mostraram maior grau de insatisfação com a 
higiene dos utensílios e com os horários das 
refeições, tendo sido este último parâmetro, 
o único a registar a pior classificação possível 
de ser atribuída.

Estes resultados permitem refletir sobre as 
mudanças necessárias ao nível do serviço de 
fornecimento das refeições na SCMMC, com 
maior relevância na variação da ementa, intro-
dução de refeições vegetarianas, remodelação 
do espaço do refeitório do HSI, alteração da 
qualidade dos géneros alimentícios, nomea-
damente do peixe e fruta e melhorar a articu-
lação dos horários das refeições na ERPI. 

Uma vez que a centralização das cozinhas da 
instituição acarretou mudanças estruturais e 
organizacionais, tornou-se pertinente reavaliar 

a satisfação e opinião dos consumidores, apli-
cando novamente o questionário de satisfação, 
do qual após análise dos resultados, conclui-
-se que os funcionários da ERPI apresentam 
maior grau de satisfação com o SNA, quando 
comparado com os funcionários do HSI. Em 
contraste, os utentes do HSI registam maior 
grau de satisfação com o serviço comparati-
vamente com os utentes da ERPI. 

No HSI, a variedade da ementa foi o parâme-
tro que obteve um maior número de respostas 
negativas, onde 29,6% (n=8) dos funcionários 
demonstrou estar insatisfeito ou muito insa-
tisfeito. Por outro lado, na ERPI, apenas 15,4% 
(n=2) dos funcionários referiu estar insatisfeito, 
ainda que o número de inquiridos seja inferior 
ao do HSI. 

No HSI, verifica-se que o maior grau de insatis-
fação por parte dos funcionários está ao nível 
da temperatura da sopa, qualidade e tempera-
tura do prato principal, quantidade e qualidade 
da sobremesa. Os utentes do HSI mostram 
um maior grau de insatisfação relativamente 
à qualidade, variedade e apresentação das 
refeições principais.

Na ERPI, os funcionários inquiridos apresen-
tam maior número de respostas negativas 
face à simpatia dos funcionários e teor de 
sal da sopa e prato principal. Para além disto, 
mostram-se insatisfeitos com a apresentação/
empratamento das refeições principais e com 
a qualidade da sobremesa apresentada. Já os 
utentes da ERPI mostraram um maior grau de 
insatisfação com a variedade da sopa e prato 
principal e com os horários das refeições, tendo 
sido este último parâmetro, o único a registar 
a pior classificação possível de ser atribuída.

Fazendo uma análise às observações, elogios 
e reclamações, verificou-se que o aumento 
da variedade da ementa, introdução de refei-
ções vegetarianas, remodelação do espaço do 
refeitório do HSI (que decorre neste momento), 
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alteração da qualidade dos géneros alimentí-
cios, nomeadamente da fruta, otimização dos 
horários das refeições da ERPI e a diminuição 
de temperos na confeção dos alimentos, foram 
descritas frequentemente nos inquéritos. 
Neste sentido, o SNA tem procurado aumen-
tar a frequência da variedade da ementa, 
incluindo novas refeições que devem ser dis-
cutidas com a equipa da cozinha e articuladas 
com a disponibilidade dos funcionários, equi-
pamentos, utensílios e serviço de compras para 
a sua concretização. Também as reuniões com 
o serviço de compras permitem a otimização 
da qualidade dos géneros alimentícios através 
da articulação com os seus fornecedores. 

De referir ainda que, apesar da diminuição 
da adesão de respostas dos funcionários do 
HSI e da ERPI comparativamente ao último 
Inquérito de Satisfação Alimentar aplicado na 
SCMMC, os resultados não diferem em muito, 
permitindo concluir que as opiniões se man-
têm mesmo após a centralização das cozinhas 
da Instituição e todas as mudanças estruturais 
e organizacionais que isso acarretou.

6.1.10.3. Plano de contin-
gência do serviço de nutri-
ção e alimentação 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus 
SARS-CoV-2 foi elaborado um Plano de Con-
tingência instituído no dia 5 de março de 2020, 
paralelamente aos procedimentos implemen-
tados nas diferentes respostas da SCMMC. Em 
2021, o plano de contingência foi atualizado, 
tendo em conta a evolução do quadro epide-
miológico da doença.

NUTRIÇÃO COMUNITÁRIA

Sessões de Educação Alimentar ERPI 

 As sessões de educação alimentar realizadas 

na ERPI, encontram-se descritas no ponto 
supracitado que faz referência às intervenções 
de grupo na ERPI.

Projeto IMC 

•  O Projeto IMC teve início em 2014 na 
Escola Secundária de Marco de Canaveses 
e em 2021 entrou no oitavo ano de execu-
ção, com o objetivo de sinalizar e acompa-
nhar de forma contínua jovens do 7º - 9º 
ano, com excesso de peso/obesidade, que 
passam a integrar um grupo de interven-
ção conduzido por técnicos de saúde da 
SCMMC, nas áreas da Nutrição e Psicologia. 
As atividades previamente definidas para 
o Projeto IMC, tiveram que ser adaptadas 
devido à pandemia da COVID-19. Foram 
definidas um ciclo de atividades para os 
alunos do Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Marco de Canaveses.

Participação como júri nos projetos PAP na 
Escola Secundária de Marco de Canaveses 
na área de sustentabilidade alimentar e 
obesidade 

• No dia 6 de julho de 2021 a técnica respon-
sável da do SNA fez parte do júri dos pro-
jetos PAP no âmbito do curso de Técnico 
Auxiliar de Saúde (TAS) da Escola Secun-
dária de marco de Canaveses.

Elaboração de Materiais para Redes SociaIs 
da SCMMC 

• Foram elaboradas ao longo do ano várias 
publicações sobre diferentes temas, tais 
como: “Mindful Eating, “Dia Mundial da 
Água”, “Dia Nacional da Luta contra a Obe-
sidade”, “ Dia Mundial da Criança”, “Vita-
mina D”, “Anemia”, “Hidratação no Verão”, 
”Refeições práticas e saudáveis para levar 
para a praia”, “Importância do consumo 
de água”, “6 passos para uma alimentação 
saudável em tempos de COVID-19”, “Dia 
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mundial do rim”, “Dia Mundial da hiperten-
são”, “Dia Mundial da obesidade”, “Dia Mun-
dial da Luta Conta o Cancro”, “9 estratégias 
para beber mais água”, “Gorduras e óleos”, 
“Ervas aromáticas”, “Leguminosas”, “Fruta”, 
“Carne, peixe e ovos”, “Cereais e tubérculos”, 
“Os hortícolas e a importância do seu con-
sumo”, “Lacticínios e derivados”.

FORMAÇÃO

• As formações realizadas pelo SNA estão 
descritas no relatório de atividades do Ser-
viço Formação Profissional.

TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO

• Prevalência de sarcopenia e desnutrição 
em utentes internados no Hospital Santa 
Isabel, na Unidade de Cuidados Continua-
dos de Llonga Duração e Manutenção e 
residentes da Estrutura Residencial para 
Idosos Rainha Santa Isabel da SCMMC 
(Poster apresentado no XX Congresso de 
Nutrição e Alimentação, 2021);

• Nível de adesão ao padrão alimentar medi-
terrânico dos colaboradores da SMMC 
(Poster apresentado no XX Congresso de 
Nutrição e Alimentação, 2021);

• Caraterização do estado nutricional em 
utentes institucionalizados: comparação 
entre alimentação por sonda versus oral 
(trabalho elaborado no âmbito de estágio 
curricular);

• Comparison of the reliability and agree-
ment of the handgrip strength values 
measured by Gripwise and Jamar dynamo-
meters (submetida ao Journal of Frailty and 
Aging, 2021).

CANDIDATURAS

• Cuida-te+ - Cuida-te+ é um programa de 
saúde juvenil dirigido a jovens, entre os 12 
e os 25 anos. Todos os seus serviços são 

gratuitos, assegurados por profissionais 
especializados na área da saúde juvenil. Em 
2021, a SCMMC foi distinguida pelo IPDJ 
com esta iniciativa, através da dinamização 
de 2 atividades em parceria com o IPDJ e a 
Escola Secundária de Marco de Canaveses:

• MS2M – Mercearia Social da Misericórdia - 
Candidatura ao projeto ISD da Fundação 
“La Caixa” com o projeto MS2M – Mercearia 
Social da Misericórdia, da qual fomos con-
templados (Relatório da Mercearia encon-
tra-se no Relatório dos Projetos Sociais).

VOLUNTARIADO

• Organização e participação na recolha de 
bens de primeira necessidade no Pingo 
Doce de Marco de Canaveses, nos dias 18 
e 19 de dezembro de 2021. Estas doações 
permitem a sustentabilidade do projeto 
MS2M- Mercearia Social da Misericórdia.

APRESENTAÇÕES

• Participação nas II Jornadas de Nutrição e 
Economia Social, no dia 27 de novembro 
de 2021;

SMS+CUIDADORES e SMS+GREENCARE

• As atividades realizadas pelo SNA estão 
descritas no relatório de atividades do 
SMS+Cuidadores. Está a ser desenvolvido 
um livro de receitas e memórias no âmbito 
do SMS+Greencare.

ESTÁGIOS E ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS

• Os estágios realizados no SNA estão descri-
tos no relatório de atividades dos estágios.

COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MARKETING

• Participação no programa de rádio “Con-
versas de Saúde” na Rádio Marcoense e na 
“Coluna de Saúde” no Jornal A Verdade
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OUTRAS ATIVIDADES

1. Organização e participação no Dia Aberto 

• O Dia Aberto ocorreu (12 de maio de 2021), 
em formato híbrido, no Auditório da Escola 
Secundária de Marco de Canaveses para os 
alunos do 11º ano. A habitual visita guiada 
pelos serviços do HSI foi substituída por 
uma visita virtual. O SNA participou na 
organização do evento.

2. Planos e registos de higienização 

• Em 2021, deu-se continuidade ao traba-
lho iniciado em 2020 no que diz respeito à 
implementação dos planos e registos de 
higienização em todos os serviços do HSI 
e ERPI, bem como a plano de formação.

6.1.10.4. Atividades pre-
vistas e não realizadas

• Remodelação da cozinha do hospital. A 
obra foi iniciada em 2021 e tem previsão 
de término em 2022.

• Criação de um bar de apoio aos funcioná-
rios/clientes do hospital; 

• Formação aos profissionais de saúde sobre 
prescrição de dietas terapêuticas, manual 
de dietas. Estas formações não foram reali-
zadas uma vez que o software PRIME ainda 
não está operacional para esse efeito.

• Implementação do sistema de senhas para 
reserva de refeição no refeitório do HSI. 

• As atividades previstas do Projeto IMC 
foram substituídas por sessões teóricas e 
práticas, e pelas sessões das consultas de 
nutrição individual agendadas de acordo 
com o período letivo e interrupções esco-
lares devido à COVID-19. 
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Os Serviços Farmacêuticos e de Aprovisionamento (SFA) procedem à execu-
ção de atividades tecnicamente diferenciadas e exercidas por Farmacêuticos 
e seus colaboradores (técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes 
técnicos e assistentes operacionais), tendo articulação com as restantes 
equipas clínicas, de forma a promover qualidade, segurança e eficácia no 
medicamento.

Os seus principais objetivos, para além do bem-estar do doente, são ainda 
a obtenção dos melhores rácios risco-benefício e custo-utilidade decorren-
tes da utilização dos medicamentos e produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material de consumo clínico.

1. Recursos Humanos

Na SCMMC, a coordenação dos SFA passou a ser assumida pela Farmacêu-
tica, Joana Coelho, a qual coordena as atividades desempenhadas, relacio-
nadas com o medicamento, assim como de dispositivos médicos e material 
de consumo clínico. 

Os SFA contam ainda com a com a colaboração da Técnica de Farmácia 
Patrícia Brás e com a Auxiliar Marlene Coelho.

6.1.11.1. Atividades realizadas

1. Gestão e Qualidade

• Gestão equilibrada e racional de custos/preços, de fornecedores, realiza-
ção de inventários, otimização de requisições, planificação e previsão de 
necessidades e consumos, permitindo a aquisição de melhor qualidade 
a custo inferior;

• Continuação da implementação de medidas que contribuam para a 
qualidade e segurança do medicamento, ou seja, identificação e rotu-
lagem dos medicamentos e dispositivos médicos, de forma a garantir 
a redução de erros associados aos mesmos.

6.1.11. Serviços Farmacêuticos e 
de Aprovisionamento



RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

119

2. Reforço de competências

Trabalho em equipa: quando pertinente, a equipa dos SFA integra equipas 
multidisciplinares, cooperando na ação médica e social (por exemplo, Pro-
jeto SMS+Cuidadores).

3. Informatização dos SFA

Em continuidade com o efetuado em 2020, houve uma melhoria no pro-
grama informático agora em utilização, havendo a implementação de:

• Atualizações na distribuição individualizada de medicamentos anti-
bacterianos, de forma a promover a correta prescrição e administração 
destes medicamentos;

• Execução automática de relatórios de consumo e compra de medica-
mentos estupefacientes por parte do sistema informático, para que este 
possa ser comunicado com a entidade responsável, INFARMED;

• Visualização de encomendas a fornecedores pendentes, auxiliando na 
aquisição de medicamentos e dispositivos médicos.

6.1.11.2. Atividades não realizadas

1. Espaço físico dos SFA

• Não foi exequível a melhoria das caixilharias, o que leva a diferenças na 
temperatura e humidade, por vezes além dos limites tabelados para 
as mesmas. Esta situação torna-se crucial, pois permitiria um melhor 
controlo das condições necessárias ao armazenamento e conservação 
de medicamentos e dispositivos médicos. 

2. Informatização dos SFA

Embora o programa informático tenha vindo a melhorar, ainda existem 
certos aspetos a ser melhorados, tais como:

• Aperfeiçoamento da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
(DIDDU), disponibilizando informação integrada e partilhada, sobre 
processos, custos e resultados em saúde;
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• Índices de desempenho, como por exemplo: índice de evolução dos 
consumos de medicamentos, índice de quebras e inutilizações, prazo 
médio de stocks, índice de roturas de stocks, índice de validações, índice 
de infeções hospitalares SCMMC, etc.

• ;Disponibilização de todas as informações pertinentes relativamente aos 
medicamentos, nomeadamente prazos de validade após abertura, etc.

3. Prática dos SFA

• Continuação da implementação de um sistema de Farmacovigilância;

• Desenvolvimento da CFT.

6.1.11.3. Adaptação dos SFA à situação de 
pandemia

• Estudo de alternativas viáveis e pedidos de cotação de material já exis-
tente em stock nos SFA, mas que, devido à pandemia, tenha ocorrido 
rotura de stock ou aumento exacerbado do preço;

• Continuação de uma limpeza das instalações de forma extensiva, tal 
como já era praticada, de modo a evitar possíveis transmissões de 
infeções.
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07.
ÁREA SOCIAL  
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7.1. Área Social
Em 2021 a ERPI Rainha Santa Isabel manteve-se a funcionar com todas as 
condicionantes e regulamentos da DGS. Houve um esforço da equipa multi-
disciplinar, para que os idosos se ressentissem o menos possível dos efeitos 
da pandemia. Os idosos foram sempre a prioridade da SCMMC durante 
este percurso. Apesar das alterações às rotinas, conseguiu-se criar novas 
alternativas, mantendo-os esperançosos por dias melhores. 

7.1.1. Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI)
A Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) é uma resposta social da SCMMC 
com capacidade para 60 utentes com acordo de cooperação, sendo 6 vagas 
preenchidas por indicação dos serviços competentes do ISS, I.P. /Cdist. do 
Porto. A ERPI é coordenada  pela Assistente Social, responsável pelo cum-
primento das normas  do Regulamento Interno e das diretivas e instruções 
da direção da SCMMC. 

A organização dos serviços e a prestação de cuidados é realizada por uma 
equipa multidisciplinar, representada na Figura 10.

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Composição da equipa multidisciplinar da ERPI
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7.1.1.1. Atividades concretizadas e 
previstas

AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREEVVIISSTTAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  CCOONNCCRREETTIIZZAADDAASS  

Elaboração do Relatório Anual de 
2020 e Plano de Atividades para 

2022 

Cumprido o previsto 

 

 

Garantir a prestação de cuidados 
personalizados e humanizados aos 
utentes. 

Foram assegurados os serviços aos utentes da ERPI: 

- Alimentação; 

- Apoio Administrativo; 

- Cuidados de Higiene Pessoal; 

-Tratamento de Roupas; 

- Cuidados Médicos, Enfermagem, Psicologia, Nutrição e 
fisioterapia; 

- Cuidados Estéticos; 

- Atividades de Animação Sociocultural e Ocupacional; 

- Apoio Psicossocial; 

- Apoio Religioso. 

 

 

Admissão de utentes em ERPI 

Em 2021 foram admitidos17 idosos na ERPI: 

- Visita guiada com o utente, à instituição de forma a dar a 
conhecer os espaços individuais e comuns; 

-Explicadas as regras de funcionamento da Instituição; 

- Apresentadas as atividades ocupacionais existentes; 

- Explicado o funcionamento dos serviços prestados;  

- Realizado um balanço, no final de cada uma das atividades 
realizada, de forma a verificar o grau de satisfação do utente 
bem como ideias para outras atividades;  

- Realizada reunião com familiares após 30 dias, do 
acolhimento; 

- Explicado ao utente as rotinas da ERPI;  

- Elaborado o PIC; 

Tabela 18. Atividades concretizadas e previstas no plano de atividades
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- Construída Avaliação Diagnós�ca durante o 1º mês de 
integração na ERPI; 

-Elaborado o Plano Individual (PI) do utente. 

Apoio e orientação sempre que 
possível, nas a�vidades de animação 
desenvolvidas com e para os utentes 
da ERPI  

 

 

Cumprido o previsto. 

 

Coordenar e supervisionar o pessoal 
afeto à ERPI 

 

Cumprido o previsto: 

- Elaboradas escalas de serviço, gestão de trocas de turnos, 
faltas, férias, coordenação/orientação ao pessoal de serviço 
diário, gestão diária de conflitos e reclamações. 

Acompanhamento e avaliação de 
estágios realizados na ERPI 

Os estágios realizados na ERPI estão descritos no relatório de 
a�vidades dos estágios. 

Acompanhamento biopsicossocial 
dos utentes da ERPI 

Cumprido o previsto. 

 

Acompanhar as auditorias da 
Qualiprev (H.A.C.C.P) 

Cumprido o previsto em ar�culação com a Nutricionista. 

Acompanhamento dos beneficiários 
do programa de Emergência 
Alimentar (PEA) 

Actualizados 11 processos do PEA.; enviado mensalmente à 
segurança social os ficheiros com a frequência dos 17 
beneficiários. 

Elaborar/Atualizar Planos Individuais 
(PI`s) e de cuidados (PIC) com base 
nas necessidades e expeta�vas 
individuais 

Elaborado com a equipa mul�disciplinar: 

PI`s iniciais -17 

Monitorizações PI`s -65 

PIC iniciais - 60 

 

Assegurar a aquisição dos produtos 
de consumo corrente necessários ao 

Cumprido o previsto: 

regular funcionamento da ERPI - Realizado pedido de material através do PRIME; 

- Enviado por e-mail diariamente os pedidos da cozinha à 
central de compras; 

- Gestão/controle de consumos diários de fraldas e medicação 
dos utentes; 

- Distribuição dos consumíveis pelo serviço, em ar�culação 
com a encarregada de serviços gerais.  

 

Colaboração com a área financeira 
na atualização das mensalidades dos 
utentes 

Foram atualizadas as mensalidades dos utentes de acordo 
com a circular Nº4/2014, da Segurança Social. 

 

Atualizar o complemento por 
dependência dos utentes 

Foram enviados à Segurança Social 16 requerimentos para 
avaliação e revisão do complemento por dependência.  

 

Acompanhamento da técnica da 
Segurança Social 

 

 

Acompanhamento na visita da técnica da Segurança Social, 
para esclarecimentos de natureza técnica inerentes ao 
funcionamento da ERPI, tendo em vista a sua melhoria. 

 

Gestão de candidaturas na ERPI Durante o ano de 2021 foram concre�zados 66 atendimentos 
presenciais para inscrição na ERPI. 

 

COVID-19 
Monitorização das respostas sociais, por indicação da 
Segurança Social. Os dados foram enviados semanalmente 
desde o dia 12/02/2021 para a linha COVID LARES. 
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regular funcionamento da ERPI - Realizado pedido de material através do PRIME; 

- Enviado por e-mail diariamente os pedidos da cozinha à 
central de compras; 

- Gestão/controle de consumos diários de fraldas e medicação 
dos utentes; 

- Distribuição dos consumíveis pelo serviço, em ar�culação 
com a encarregada de serviços gerais.  

 

Colaboração com a área financeira 
na atualização das mensalidades dos 
utentes 

Foram atualizadas as mensalidades dos utentes de acordo 
com a circular Nº4/2014, da Segurança Social. 

 

Atualizar o complemento por 
dependência dos utentes 

Foram enviados à Segurança Social 16 requerimentos para 
avaliação e revisão do complemento por dependência.  

 

Acompanhamento da técnica da 
Segurança Social 

 

 

Acompanhamento na visita da técnica da Segurança Social, 
para esclarecimentos de natureza técnica inerentes ao 
funcionamento da ERPI, tendo em vista a sua melhoria. 

 

Gestão de candidaturas na ERPI Durante o ano de 2021 foram concre�zados 66 atendimentos 
presenciais para inscrição na ERPI. 

 

COVID-19 
Monitorização das respostas sociais, por indicação da 
Segurança Social. Os dados foram enviados semanalmente 
desde o dia 12/02/2021 para a linha COVID LARES. 

 

 

 7.1.1.2. Atividades realizadas e não 
programadas

DATA ATIVIDADES REALIZADAS PARTICIPANTES 

21/04/21 

 

Resposta ao Censos 2021 de cada utente da 
ERPI 

 

Drª Cristina Fernandes; Drª Elsa 
Freitas 

24/06/21 
Centralização das cozinhas da ERPI e da 
cozinha do HSI. Este processo implicou 
várias alterações a nível de horários de 
trabalho, mudanças de espaços, 
reorganização de tarefas e procedimentos, 
tais como: 

- Junção de duas equipas na cozinha, 
uniformização de horários de trabalho, 
prestação de formação; 

- Implementação do transporte de refeições 
da cozinha central para o hospital. Todo 
este processo necessitou de formação, 
aquisição de material e atribuição de novas 
funções; 

- Implementação de um sistema de 

requisição de refeições para funcionários. O 

software já está a ser utilizado, no entanto 

ainda se verifica alguns incumprimentos 

relativamente ao procedimento. 

 

 

30/08/21 Reunião com a Direção para definição do 
plano de ação 

Prof. Doutora Maria Amélia; Drª 
Teresa Almeida; Drª Cristina 
Fernandes; Dr. Miguel Ferreira; 
Dr. Sérgio Ferreira 

 

15/09/21  

 

Colaboração na visita à ERPI, por 2 
elementos da UMP no âmbito da 
consultadoria interna, solicitada pela 
instituição 

Drª Cristina Fernandes; Dr. 
Miguel Ferreira  

Tabela 19. Atividades concretizadas ou previstas no plano de atividades
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DATA ATIVIDADES REALIZADAS PARTICIPANTES 

21/04/21 

 

Resposta ao Censos 2021 de cada utente da 
ERPI 

 

Drª Cristina Fernandes; Drª Elsa 
Freitas 

24/06/21 
Centralização das cozinhas da ERPI e da 
cozinha do HSI. Este processo implicou 
várias alterações a nível de horários de 
trabalho, mudanças de espaços, 
reorganização de tarefas e procedimentos, 
tais como: 

- Junção de duas equipas na cozinha, 
uniformização de horários de trabalho, 
prestação de formação; 

- Implementação do transporte de refeições 
da cozinha central para o hospital. Todo 
este processo necessitou de formação, 
aquisição de material e atribuição de novas 
funções; 

- Implementação de um sistema de 

requisição de refeições para funcionários. O 

software já está a ser utilizado, no entanto 

ainda se verifica alguns incumprimentos 

relativamente ao procedimento. 

 

 

30/08/21 Reunião com a Direção para definição do 
plano de ação 

Prof. Doutora Maria Amélia; Drª 
Teresa Almeida; Drª Cristina 
Fernandes; Dr. Miguel Ferreira; 
Dr. Sérgio Ferreira 

 

15/09/21  

 

Colaboração na visita à ERPI, por 2 
elementos da UMP no âmbito da 
consultadoria interna, solicitada pela 
instituição 

Drª Cristina Fernandes; Dr. 
Miguel Ferreira  

16/09/21 

 

 

Realizada inscrição de 18 utentes da ERPI na 
Plataforma SGMAI, para o voto antecipado 
nas eleições autárquicas de 26 de setembro 
de 2021 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Sandra Monteiro  

17/09/21 - Verificação de assuntos e problemas 
influenciadores na gestão e organização da 
cozinha e equipa; 

- Iden�ficação de pontos chave de 
mudanças a executar 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

24/09/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

01/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

15/10/21 - Reunião sobre a necessidade de 
contratação de um ecónomo. 

- Assuntos pendentes. 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Dr. Miguel 
Ferreira; Dr. Sérgio Ferreira 

20/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Análise das fichas técnicas existentes e 
criação de novo modelo para as mesmas. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

22/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
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16/09/21 

 

 

Realizada inscrição de 18 utentes da ERPI na 
Plataforma SGMAI, para o voto antecipado 
nas eleições autárquicas de 26 de setembro 
de 2021 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Sandra Monteiro  

17/09/21 - Verificação de assuntos e problemas 
influenciadores na gestão e organização da 
cozinha e equipa; 

- Iden�ficação de pontos chave de 
mudanças a executar 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

24/09/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

01/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

15/10/21 - Reunião sobre a necessidade de 
contratação de um ecónomo. 

- Assuntos pendentes. 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Dr. Miguel 
Ferreira; Dr. Sérgio Ferreira 

20/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Análise das fichas técnicas existentes e 
criação de novo modelo para as mesmas. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

22/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 

equipa; 

- Análise das fichas técnicas existentes e 
criação de novo modelo para as mesmas. 

 

 

de Cozinha 

25/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

29/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

03/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas. 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

09/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas.  

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

17/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas . 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

24/11/21 - Reunião de Acompanhamento para Prof. Doutora Maria Amélia; Drª 
Cris�na Fernandes; Drª Teresa 
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equipa; 

- Análise das fichas técnicas existentes e 
criação de novo modelo para as mesmas. 

 

 

de Cozinha 

25/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

29/10/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas. 

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

03/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas. 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

09/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas.  

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

17/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas . 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

24/11/21 - Reunião de Acompanhamento para Prof. Doutora Maria Amélia; Drª 
Cris�na Fernandes; Drª Teresa 

 
 

 

debater os seguintes assuntos: 

- Necessidade de arranjos e avarias; 

- Necessidades de materiais, equipamentos 
e utensílios; 

- Correção/Melhoria das FT; 

- Necessidade de estagiários; 

- Necessidade de ecónomo 

Almeida; Dr. Miguel Ferreira; Dr. 
Sérgio Ferreira 

29/11/21 - Acompanhamento técnico das cozinheiras; 

- Formação de bases e técnicas de cozinha à 
equipa; 

- Correção de fichas.  

 

Drª Cris�na Fernandes; Drª 
Teresa Almeida; Colaboradoras 
de Cozinha 

7.1.1.3. Adaptação do serviço à situação 
de pandemia
Em 2021 as atividades foram planeadas e realizadas de acordo com a 
evolução do quadro epidemiológico da doença, cumprindo com rigor o 
Plano de Contingência, com base nas normas e orientações das Entidades 
competentes. 

7.1.1.4 Indicadores

Em 2021 foram realizadas várias ações de formação pela equipa multidiscipli-
nar, no sentido de responder não só às necessidades da ERPI, mas também 
aumentar e renovar conhecimentos e boas práticas, e dar cumprimento à 
legislação em vigor. As formações estão descritas no Relatório – Formação 
Profissional – CAPACITA SCMMC.

Foram admitimos 17 idosos, e faleceram 7 utentes, com idades de 66, 86, 
88, 91, 94, 96 e 98 anos. As causas de morte foram doença de Huntington, 
insuficiência cardíaca, processo oncológico (doença mielodisplásica), doença 
cerebrovascular (acidente vascular cerebral), causas estas determinadas, 
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sobretudo, pela co-morbilidade apresentada pelos utentes e ao processo 
do próprio envelhecimento.

No que concerne ao género, a maioria dos utentes é do sexo feminino. Num 
total de 60 utentes, 15 são homens e 45 são mulheres, cuja média de idades 
é de 81,2 anos.

Como podemos verificar no Gráfico 24, mantém-se o elevado número de 
utentes com elevada dependência, e consequentemente a exigência que 
acarreta em termos de necessidades diárias. É uma situação que não pode-
mos alterar, mas que exige da equipa uma adaptação e uma capacidade 
de gestão de recursos constante.

Relativamente ao tempo de permanência na ERPI, a maioria dos utentes 
permanece na instituição há mais de um ano (24 utentes). Destaca-se tam-
bém que temos 12 utentes a frequentar a ERPI há mais de 11 anos, sendo 
30 anos o período de permanência mais longo (1 utente).

 
 
 

 

Gráfico 24. Grau de dependência dos utentes da ERPI
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7.1.1.5. Cantina Social 
- PEA

O serviço da Cantina Social/Programa de 
Emergência Alimentar (PEA) da SCMMC, é 
uma resposta social, com Protocolo de Cola-
boração celebrado com o Instituto da Segu-
rança Social, IP, desde2013, renovado através 
da prorrogação de várias adendas ao mesmo 
Protocolo de Colaboração. Em 2021 foram pro-
tocoladas 20 refeições diárias.

No âmbito desta resposta social, foram asse-
gurados atendimentos aos utentes e apoio 
psicossocial, entrevista social a potenciais 
utentes, atualização de processos e elaboração 
de mapas mensais com os registos das refei-
ções diárias. A comparticipação financeira da 
segurança social, no que concerne ao funcio-
namento do PEA, manteve-se no montante 
unitário de 2,50€ por refeição.

7.1.1.6. Atividades da Área 
da Saúde

Objetivos: Traduzir de forma clara e sucinta, o 
trabalho desenvolvido, perante as necessida-
des de saúde dos utentes residentes nesta Ins-
tituição, numa plataforma que contribua para 
manter, melhorar e adequar, no contexto da 
Santa Casa, a prestação dos cuidados de saúde.
Programação: a prestação dos cuidados de 
saúde foi desenvolvida com periodicidade 
trissemanal, ao longo destes meses, tendo 
sido avaliados todos os utentes aí residentes, 

através de consultas médicas, de forma que 
os mesmos tenham uma cuidada e contínua 
observação do seu estado de saúde. A este 
facto não é alheia a imprescindível colabora-
ção de toda uma equipa de profissionais que 
presta serviço nesta Instituição, elementos sem 
os quais seria impossível a qualidade desem-
penho prestado.

Este ano foi, também, particularmente difícil 
devido ao contexto da pandemia pelo SARS-
-CoV2, que implicou uma logística de prote-
ção acrescida aplicada a todos os residentes e 
intervenientes nos cuidados prestados. 

A variação do número de consultas (total de 
2492 consultas) reflete, sobretudo o impacto na 
saúde dos utentes em virtude das alterações 
próprias do envelhecimento, tendo em conta 
não só a comorbilidade de cada utente como 
também aspetos sazonais, como por exemplo 
as exacerbações de patologia respiratória nos 
meses frios ou alterações hemodinâmicas e 
necessidade de proteção de golpes de calor 
nos meses mais quentes, assim como estabe-
lecer programas de desparasitação (em Abril) 
e imunização (realizada em colaboração com o 
Departamento de Saúde Pública do Centro de 
Saúde de Marco de Canaveses) que ocorreu no 
mês de Outubro. Acresce o ato de prescrição 
Médica que cada utente necessita para manter 
os seus cuidados farmacológicos.

Este ano, no contexto da pandemia foram rea-
lizadas as imunizações à CoVID-19 a todos os 
utentes e colaboradores nos meses de janeiro 
e fevereiro (1ª e 2ª doses), assim como o seu 
reforço com a 3ª dose em outubro e dezembro.
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Patologias/Problemas de Saúde

O Médico efetuou a análise dos problemas de saúde, tendo 
em conta a classificação internacional dos cuidados, os mais 
frequentes distribuíram-se por ordem decrescente conforme 
apresentado na Tabela 14. 

Geral e inespecífico A98 MEDICINA PREVENTIVA / DE ACOMPANHAMENTO GERAL 
endócrino, metabólico e 
nutricional  

T93 ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS 

Psicológico  P74 DISTÚRBIO ANSIOSO / ESTADO DE ANSIEDADE 
Psicológico  P76 PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS 

Sistema nervoso  N99 OUTRAS DOENÇAS DO SISTEMA NEUROLÓGICO 
Aparelho respiratório  R99 OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 
Aparelho respiratório  R74 INFECÇÃO AGUDA DO APARELHO RESPIRATÓRIO SUPERIOR 
Aparelho circulatório  K77 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
Sistema músculo-
esquelético 

L99 OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Sistema músculo-
esquelético 

L86 SÍNDROME VERTEBRAL COM IRRADIAÇÃO DE DORES 

Sistema músculo-
esquelético 

L91 OUTRAS OSTEOARTROSES 

Aparelho circulatório  K87 HIPERTENSÃO COM COMPLICAÇÕES 
Endócrino, metabólico e 
nutricional  

T90 DIABETES NÃO INSULINO-DEPENDENTE 

Aparelho urinário  U99 OUTRAS DOENÇAS URINÁRIAS 
Aparelho circulatório  K90 TROMBOSE/ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
Aparelho digestivo D99 OUTRAS DOENÇAS DO SISTEMA DISGESTIVO 
Sistema músculo-
esquelético 

L95 OSTEOPOROSE 

Sistema músculo-
esquelético 

L90 OSTEOARTROSE DO JOELHO 

 
 
 

 

Tabela 20. Problemas de Saúde dos Utentes da ERPI

Co-morbilidade dos utentes residentes da ERPI

Todos os residentes (60 utentes no final de 2021) têm patologia 
osteoarticular degenerativa em maior ou menor grau, tendo 
quase todos limitação funcional.

• Hipertensão arterial com complicações, atingimento dos 
órgãos alvo, 28 dos utentes.

• Doença cerebrovascular, 26 utentes, cuja patologia pode ser 
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subdividida em:   

Processo demencial de etiologia vascular - 10 
utentes (dos quais 5 têm doença cerebrovas-
cular grave sequela de acidentes vasculares 
cerebrais)

• Doença de Alzheimer – 12 utentes

• Doença de Parkinson - 4 utentes

• Insuficiência cardíaca: - 9 utentes (dos 
quais 5 classe II)

• Fibrilhação auricular: - 7 utentes

• Diabetes mellitus: - 14 utentes

• Síndrome depressivo com distúrbio de 
ansiedade e psicose afetiva: - 30 utentes

• Oligofrenia: - 2 utentes

• Insuficiência respiratória com necessidade 
de oxigenoterapia: - 6 utentes

• Síndrome obesidade/hipoventilação com 
necessidade de CPAP: - 1 utente

• Doença pulmonar crónica obstrutiva: 12 
utentes

• Doença aterosclerótica, todos os residentes 
têm em maior ou menor grau

• Insuficiência renal: - 1 utente

A atividade desenvolvida foi, desta forma, pro-
gramada de acordo com as patologias apresen-
tadas, ajustada a vigilância, com estratificação 
dos riscos, e periodicidade na avaliação hemo-
dinâmica, analítica, metabólica e imagiológica 
dos utentes de forma a controlar, curar, orien-
tar e minorar os problemas de saúde que cada 
apresenta, na medida do possível.

Articulação com outros Cuidados de 

Saúde

A articulação com outros Cuidados de Saúde 
foi realizada nas situações urgentes, tal 
como preconizado nos anos anteriores, com 
o SAP da SCMMC e SU do Centro Hospitalar 
Vale do Sousa, e nas situações programadas 
através de referenciação para consultas de 
Especialidades Hospitalares, as quais foram 
processadas através de carta ao Médico de 
Família que, concordando, orienta através do 
sistema ALERT, para a respetiva Especialidade, 
ou, então, os próprios familiares agendam a 
consulta. 

Utentes orientados para SU:

• 18 por agudização da patologia não passível 
de correção a nível da ERPI, situações 
urgentes como agudização de insuficiência 
cardíaca, insuf iciência respiratória 
associada a processo infeciosos, quedas 
com fratura associada, acidentes vasculares 
cerebrais e alterações metabólicas.

Utentes orientados para Medicina Física e de 
Reabilitação: 

• 26, tendo sido possível dada a situação 
de pandemia, facultar aos residentes 
tratamentos na própria ERPI. As sessões de 
fisioterapia, iniciaram a 20 de Maio, com a 
colaboração do Serviço de Medicina Física 
e de Reabilitação da SCMMC.

Utentes orientados para consultas de 
especialidade hospitalar (Oftalmologia, 
Ortopedia, Oncologia, Cirurgia, Cardiologia, 
Imuno-hemoterapia, Pneumologia, Neurologia, 
Psiquiatria e Dermatologia: - 8 utentes.
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7.1.1.7. Atividades de Ação 
Sociocultural

As atividades de animação foram realizadas, 
tendo como base o Plano Anual de Atividades. 
No entanto, devido à Pandemia, foram efetua-
das alterações na ERPI e, consequentemente, 
nas atividades de animação. 
Todas as semanas foi afixado um Plano Sema-
nal de Atividades, com sugestões de atividades 
a realizar.

A avaliação das atividades baseia-se em regis-
tos diários preenchidos após cada atividade 
com informação sobre os participantes que 
beneficiaram da atividade e o seu nível de 
participação.

1.  Atividades de animação previstas 
concretizadas

ATIVIDADE 1: ELABORAÇÃO DE PLANOS 
SEMANAIS

Todas as semanas foi afixado um Plano Sema-
nal com as atividades dinamizadas na ERPI.
As atividades são propostas mediante os gos-
tos dos utentes e os benefícios físicos ou emo-
cionais ou cognitivos que lhes podem trazer.

ATIVIDADE 2. ANIVERSÁRIOS

Na comemoração do aniversário dos utentes, 
pretende-se preservar a sua identidade, desen-
volvendo as capacidades ao nível do equilíbrio 
sócio emocional, das relações interpessoais e 
inserção no meio sociocultural.

Assim sendo, a data é sempre lembrada e fes-
tejada, mantendo as normas de segurança 
implementadas com a pandemia.

ATIVIDADE 3. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

As atividades religiosas são sempre abraçadas 
com elevado interesse por parte dos idosos.
Todas as semanas, à sexta-feira, foi celebrado o 
Terço, com a colaboração do Sr. Padre Samuel 
Félix, Capelão da Instituição. Quando este não 
esteve presente, a atividade foi realizada pela 
animadora sociocultural. 

Esta atividade teve início a 12 de março. Além 
do terço, com indicações do Sr. Padre Samuel, 
foi celebrada a Quaresma, na qual a Equipa 
trabalhou a “Via Sacra”. No dia de Santa Isabel, 
04 de julho, teve lugar uma oração alusiva à 
nossa Padroeira.

ATIVIDADE 4. GINÁSTICA 

As atividades de ginástica foram realizadas 
pelo Professor das AEC’s da Câmara Munici-
pal de Marco de Canaveses, Miguel Fernandes, 
com início a 29 de setembro. Estas passaram 
a realizar-se às terças e quartas, no turno da 
manhã. 

Já nos meses anteriores, as sessões foram dina-
mizadas apenas pela Animadora Sociocultural.
As atividades realizaram-se com um grupo 
heterogéneo (autónomos e de cadeiras de 
rodas), sendo as sessões adaptadas às limita-
ções dos utentes.
ATIVIDADE 5. JANEIRAS

Tendo em conta a situação pandémica e todas 
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as restrições inerentes à ERPI, não foi possível 
vivenciar esta tradição como em anos transa-
tos. No entanto, não deixamos de o fazer! Par-
ticiparam 20 utentes da ERPI.
Foi realizado um vídeo com os cânticos das 
janeiras, para poder ser mostrado às famílias 
através das redes sociais.  

ATIVIDADE 6. AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

No dia 26 de janeiro realizou-se uma ação de 
sensibilização sobre a importância da hidrata-
ção. A atividade (realizada em parceria com o 
Serviço de Nutrição e Alimentação) consistiu 
no “Jogo da Roleta”, em que cada cor apresen-
tava um grupo de questões. De seguida, os 15 
utentes que participaram na atividade tiveram 
oportunidade de degustar água aromatizada.

ATIVIDADE 7. DIA DOS AFETOS

O Dia de Afetos foi comemorado a 14 de 
fevereiro (Dia de S. Valentim). Participaram 8 
utentes.

Neste dia foi realizada uma atividade ao ar livre, 
onde se criou um diálogo sobre as tradições 
das datas.

ATIVIDADE 8. CARNAVAL

No dia 16 de fevereiro, foi comemorado o Car-
naval. Participaram 15 utentes. Foi realizada 
uma apresentação em PowerPoint, sobre as 
tradições da data. Realizou-se um diálogo de 
grupo em que os utentes partilharam as suas 
vivências. Além disso, os utentes puderam 
visualizar fotos das atividades de Carnaval de 
anos transatos.

ATIVIDADE 9. FAÇA A SUA EMENTA

Nos dias 17 de fevereiro e 04 de novembro, teve 
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lugar a atividade “Faça a sua Ementa”.

Nestas sessões (realizadas em parceria com o 
Serviço de Nutrição e Alimentação), os uten-
tes tiveram a oportunidade de elaborar em 
ementa, de acordo com os seus gostos. Os ido-
sos puderam também dar uma opinião sobre 
as dietas servidas diariamente na ERPI.

ATIVIDADE 10. DIA DA FAMÍLIA

O Dia da Família comemora-se a 15 de maio. 
A atividade contou com a participação de 31 
utentes.

Sendo impossível, ainda, a comemoração com 
as famílias, nesta da, preparamos a música 
“Oração pelas famílias” e posteriormente can-
tamos na celebração do terço com o Sr. Padre 
Samuel. 

ATIVIDADE 11. DIA DE S. JOSÉ

A 19 de março celebra-se o dia de S. José. A 
atividade contou com a participação de 21 
utentes.

Para comemorar a data, realizou-se a atividade 
“Música na Santa Casa” dinamizada pelos cola-
boradores da SCMMC.

ATIVIDADE 12. SANTOS POPULARES

Neste mês dos Santos Populares, tentamos 
reaproximar, ainda que à distância, as nossas 
instituições, utentes e todos os colaboradores. 
Apelando à criatividade, espírito de equipa, 
debate de ideias e demonstração de aptidões 
para a realização de trabalhos manuais, desa-
fiamos as instituições a fazerem parte dos nos-
sos festejos populares através da criação de 
trabalhos artísticos de acordo com o tema: “Em 
Festa com os Santos”.

Foram convidadas todas as Misericórdias per-
tencentes ao Secretariado Regional do Porto 
da União das Misericórdias Portuguesas. Rece-
bemos, para exposição trabalhos de diversas 
valências de:

• Santa Casa da Misericórdia de Paredes

• Santa Casa da Misericórdia de Amarante

• Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras

• Santa Casa da Misericórdia de Penafiel

Na SCMMC participamos com dois trabalhos 
das Valências de ERPI e UCC.

ATIVIDADE 13. PASSEIOS NA CARRINHA

Tendo em atenção que alguns utentes, antes 
da pandemia, saiam com alguma frequên-
cia ao exterior, começamos a notar algum 
desânimo por não saírem há já algum tempo 
devido à pandemia. Assim, surgiu a ideia de 
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passear alguns utentes na carrinha da institui-
ção. A atividade foi realizada cumprindo todas 
as normas impostas pela DGS, tendo sido rea-
lizadas 6 saídas.

ATIVIDADE 14. DIA INTERNACIONAL DO 
IDOSO

O dia do Idoso foi comemorado com a pre-
sença de dois músicos da Artâmega (Figura 11). 
No dia 1 de outubro, fizeram-se ouvir os acor-
des do violino e da guitarra, neste, que tam-
bém era o Dia Mundial da Música. A atividade 
contou com a participação de 34 utentes.

Figura 11. Atividade Artâmega

ATIVIDADE 15. DIA DA ALIMENTAÇÃO

No dia 16 de outubro comemora-se o Dia da 
Alimentação. Neste sentido, dinamizou-se uma 
sessão sobre Reciclagem e Sustentabilidade. 
A atividade contou com a participação de 26 
utentes, tendo sido realizada com a parceria 
com o Serviço de Nutrição e Alimentação. 

ATIVIDADE 16. DIA DO CORAÇÃO

No dia 29 de Setembro foi celebrado o dia do 
Coração. Durante a manhã os utentes partici-
param numa sessão de atividade física (Figura 
XXX). Já durante a tarde, meteram a “mão na 
massa”, confecionando bolachas de banana 

e aveia (Figura 12), e ainda prepararam a sua 
sobremesa para o jantar, uma espetada de 
fruta. Atividade realizada em parceria com o 
Serviço de Nutrição e Alimentação, contou 
com a participação de 21 utentes.

Figura 12. Realização de atividade física

ATIVIDADE 17. DIA DE S. MARTINHO

O dia de S. Martinho comemora-se a 11 de 
novembro. A atividade contou com a partici-
pação de 18 utentes

Realizou-se a apresentação de um PowerPoint 
com a Lenda de S. Martinho. De seguida, foram 
relembrados provérbios, assim como tradições 
da data.

ATIVIDADE 18. NATAL

Devido à pandemia, ainda não foi possível fes-
tejar a data como desejaríamos. No entanto, 
tentamos celebrar e reavivar as memórias dos 
utentes com a decoração de Natal (árvore de 
Natal, presépio, etc.). Foi também realizada 
uma coroa do Advento, onde diariamente 
realizamos uma oração enviada pelo Sr. Padre 
Samuel Félix.

Além disso, no dia 22, contamos com a ati-
vidade “Música na Santa Casa”, na qual os 
utentes puderam usufruir de músicas de 
Natal entoadas por colaboradores da SCMMC. 
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Participaram 31 utentes. No dia 24 tivemos a 
desejada Missa de Natal! O Sr. Padre Samuel 
fez a celebração e não faltou a adoração ao 
Menino Jesus. Participaram 36 utentes.

ATIVIDADE 19. SESSÕES LÚDICAS

Durante o ano foram realizadas algumas ativi-
dades lúdicas. Estas foram realizadas no exte-
rior, sempre que as condições meteorológicas 
o permitiram. Tínhamos também a música 
como mote de boa disposição e convívio entre 
os utentes.

ATIVIDADE 20. SESSÕES COGNITIVAS

Durante o ano foram realizadas três atividades 
de estimulação cognitiva em grupo. Apenas 
se realizou este número de atividades, uma 
vez que esta área se encontra já trabalhada 
na ERPI pelo Serviço de Psicologia.

ATIVIDADE 21. JOGOS DE MESA

Os jogos de mesa assumem uma importância 
relevante no dia-a-dia dos utentes. O jogo das 
cartas é realizado quase diariamente por um 
grupo de idosos . Entretanto, voltamos a rea-
lizar o jogo “Lotto”, a pedido de muitos idosos.

ATIVIDADE 22. ACOMPANHAMENTO DE 
UTENTES AO EXTERIOR

Durante o ano, foi necessário acompanhar 
utentes ao exterior. Este acompanhamento foi 
realizado como forma de supervisão e auxílio 
dos utentes nesta época de pandemia, asse-
gurando que os mesmos cumprissem todas 
as regras impostas pela DGS.

ATIVIDADE 23. VIDEOCHAMADAS E ACOM-
PANHAMENTO DE VISITAS

Com o decorrer da situação pandémica, houve 
um aumento na realização de videochama-
das, para assegurarmos, mediante o possí-
vel, a aproximação dos utentes com os seus 

familiares. Foram realizadas 274 atividades. No 
que respeita às visitas, estas foram também 
alteradas havendo supervisão realizada pelo 
telefonista. Todavia, nas férias do funcionário 
e ao Sábado, a supervisão foi assegurada pela 
animadora.

ATIVIDADE 24. REGISTOS DOS UTENTES

Durante o ano foram registadas as atividades 
realizadas no “Prime”, assim como no Dossier 
de animação. Foram realizadas avaliações aos 
utentes duas vezes por ano, no âmbito da ASC.

Além disso, a animação sociocultural tam-
bém colaborou nas atividades da tabela que 
se segue.

2. Atividades realizadas e não 
programadas

ATIVIDADE 25. DIA MUNDIAL DA PAZ

A 01 de janeiro comemora-se o dia Mundial da 
Paz. Assim, no início do ano, no exterior, solta-
mos algumas pombas brancas como símbolo 
da Paz. De seguida, rezamos uma oração alu-
siva à data. Todos os participantes receberam 
um panfleto com a oração. A atividade foi rea-
lizada em parceria com o Serviço de Psicologia.

ATIVIDADE 26. “AINDA ME LEMBRO DE MÚSI-
CAS ANTIGAS”

A meados de abril fomos contactados pela 
Escola Secundária de Marco de Canaveses, a 
fim de realizarmos uma atividade proposta por 
duas alunas no âmbito da Prova de Aptidão 
Profissional. Uma vez que não foi permitida a 
atividade presencial das mesmas, as alunas 
pediram para a animadora realizar a atividade. 
No dia 12 de abril, foi dinamizada a atividade 
“Ainda me lembro de músicas antigas”, que 
consistia num PowerPoint com imagens alusi-
vas a músicas antigas. Participaram 25 utentes. 
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ATIVIDADE 27. DINÂMICA “MENOS SAL MAIS 
SABOR”

No dia 4 de março realizou-se uma atividade 
de grupo denominada “Menos Sal Mais Sabor”. 
Nesta, foi apresentado um PowerPoint sobre 
os malefícios do sal, assim como a abordagem 
da presença de sal em alimentos. A atividade 
foi realizada em parceria com o Serviço de 
Nutrição e Alimentação. De seguida, realizou-
-se um “Jogo da Glória” com questões e escla-
recimentos sobre a temática.

ATIVIDADE 28. “MITOS E VERDADES”

No dia 12 de maio realizamos uma atividade 
denominada “Mitos e Verdades”. A atividade 
consistia na desmistificação de mitos sobre a 
alimentação. A atividade foi realizada em par-
ceria com o Serviço de Nutrição e Alimentação 
e participaram 25 utentes.

ATIVIDADE 29. “TERÇOS DE MARIA”

No mês de Maio, mês de Nossa Senhora, fomos 
convidados pela Santa Casa de Misericórdia 
de Felgueiras, a participar num trabalho de 
expressão plástica inerente à data. Assim, ela-
boramos um terço feito com rolhas de cortiça.

ATIVIDADE 30. OFICINA DOS AVÓS – DIA DO 
TRABALHADOR

No âmbito da comemoração do Dia do Tra-
balhador, aceitamos o desafio proposto pela 
Santa Casa da Misericórdia de Amarante. O 
desafio consistiu na elaboração de um vídeo 
com os idosos a exemplificar as profissões de 
antigamente. A atividade foi realizada em par-
ceria com o Serviço de Psicologia.

ATIVIDADE 31. “NUTRIR COM COR”

No âmbito do Dia Mundial da Fruta comemo-
rado a 1 de julho, realizamos a atividade “Nutrir 
com Cor”.

Foi dinamizado um jogo didático a f im de 
transmitir conhecimentos sobre as proprieda-
des do espetro nutricional das frutas e escla-
recer dúvidas associadas ao seu consumo. 
Participaram 15 utentes e a atividade foi rea-
lizada em parceria com o Serviço de Nutrição 
e Alimentação.

ATIVIDADE 32. MENTES ATIVAS

A fim de comemorarmos o Dia dos Avós (26 de 
julho), aceitamos o desafio lançado pela Santa 
Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira. Este 
desafio consistiu na elaboração de um vídeo 
em que demonstramos os nossos idosos ati-
vos. A atividade foi realizada em parceria com 
o Serviço de Psicologia.

ATIVIDADE 33. DIA DA JUVENTUDE

A 12 de agosto comemora-se o dia da Juven-
tude. Assim, foi realizada uma atividade ao 
ar livre, na qual cada utente partilhou com o 
grupo memórias da juventude. A atividade 
foi realizada em parceria com o Serviço de 
Psicologia.

ATIVIDADE 34. VISITA A EXPOSIÇÃO

No dia 07 de outubro, os utentes visitaram 
a Santa Casa da Misericórdia de Amarante, 
onde viram a exposição “Mãos com vida XII - A 
Humanidade revela-se nos Valores”. A exposi-
ção realizada pela SCM de Amarante surgiu no 
âmbito de uma atividade interinstitucional no 
qual a SCMMC participou. Apenas participa-
ram 5 utentes, devido à lotação do transporte.

ATIVIDADE 35. SESSÃO VIRTUAL COM 
MULTIFORMATIVA

A 17 de dezembro participamos numa ativi-
dade virtual com a Escola de Formação Mul-
tiformativa (Figura 13). Na sessão, dois utentes 
f izeram a leitura de poemas de Natal. De 
seguida assistimos à entoação de músicas 
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natalícias por parte das formandas. Participa-
ram 10 utentes.

Figura 13. Utente a tirar a bota da árvore

Outras atividades:

• Marcação de refeições das funcionárias da 
ERPI;

• Elaboração dos Censos com a Diretora 
Técnica;

• Participação na recolha de alimentos do 
Pingo Doce.

7.1.1.8. Conclusão
A globalidades das atividades preconizadas 
durante este período, foi pautada por uma 
atitude de esforço dos vários profissionais, 
adaptada aos problemas de saúde dos uten-
tes, pelo reconhecimento destes e pelas suas 
famílias, muito compreensivas no contexto da 
pandemia, na resposta às suas necessidades, 
no contínuo apoio às suas dificuldades, e ao 
permanente e dinâmico suporte ao processo 
de envelhecimento. Estes aspetos traduzem-
-se em pontos fortes e oportunidades geradas 

pela confiança que as pessoas sentem.

Há a salientar novos desafios e cuidados, que 
as Estruturas Residenciais para Idosos têm 
que enfrentar, nomeadamente a quase total 
dependência que os utentes apresentam, os 
custos inerentes a essa ausência de autonomia 
e as dificuldades que determinadas patologias, 
nomeadamente infeciosas, representam para 
os próprios e para os demais com a realidade 
das infeções víricas, resistências bacterianas 
e o isolamento que tais agentes aconselham.
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7.1.2. Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAAS) 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) é um serviço 
que assegura o Atendimento e Acompanhamento social de pessoas e famí-
lias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem com situações 
de emergência social, apresentando os principais objetivos: 

• Potenciar a concertação da atuação dos diversos organismos e entida-
des envolvidas; 

• Assegurar a coordenação eficiente de todos os agentes, meios e recursos; 

• Promover o desenvolvimento de mecanismos e estratégias no âmbito 
da intervenção social; 

•  Reforçar a plataforma de colaboração estabelecida com as entidades 
que localmente prestam serviços no âmbito da ação social; 

• Promover plataformas de colaboração com as entidades da adminis-
tração local e central, com intervenção em áreas complementares ao 
âmbito da ação social; 

• Assegurar o atendimento e o acompanhamento social das situações 
de vulnerabilidade, nomeadamente através da gestão, a nível local, dos 
programas criados para esse efeito; 

• Promover iniciativas de intervenção social que se constituam como 
novas abordagens de resposta a problemas emergentes identificados 
nos territórios.

Enquadrado na política de responsabilidade social da SCMMC, este serviço 
contribui para colmatar as necessidades sociais da população residente no 
concelho, entre elas, carência económica, pobreza, exclusão social, insufi-
ciência de respostas de apoio, isolamento, violência doméstica, etc.

A vasta experiência da SCMMC adquirida pela execução de projetos na área 
social e de extensão comunitária, tem permitido o contacto direto com a 
realidade, em situações de risco social e de fragilidade económica. Expan-
de-se assim a ação da SCMMC no âmbito da responsabilidade social, contri-
buindo para a aproximação dos serviços às populações e para a promoção da 
inclusão social e igualdade, num esforço de descentralização e concertação 
social com as várias entidades do concelho e de cobertura do território.

A atividade do SAAS, teve início em novembro de 2019, mantendo-se ainda 
em funcionamento.
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A intervenção dos serviços preconizados contempla as atividades inerentes 
ao Atendimento e ao Acompanhamento Social (art. 6.º Portaria n.º 188/2014), 
através do encaminhamento de processos já referenciados pela Segurança 
Social, sinalizações, articulação com outras entidades ou pela iniciativa pró-
pria dos indivíduos/famílias que recorrem ao serviço. A atuação do SAAS 
abrange todas as freguesias do concelho de Marco de Canaveses, através 
de um Atendimento e Acompanhamento Social personalizado, individua-
lizado, centralizado e descentralizado, em permanente articulação com os 
serviços com competência na área da saúde (Centros de Saúde, Hospitais) e 
social (IPSS’s, Juntas de Freguesia, Escolas, CPCJ, GNR, Conferências Vicen-
tinas, Paróquias, entre outros). O SAAS continua a exercer a sua intervenção 
mediante dois pilares essenciais: o Atendimento e o Acompanhamento 
Social.

1. Atendimento Social

• Atendimento, informação e orientação de cada pessoa e família e res-
petivo encaminhamento, caso se justifique;

• Informação sobre o acesso a recursos, equipamentos e serviços sociais;

• Avaliação e diagnóstico social;

• Encaminhamento, sempre que se justifique, para Acompanhamento 
Social;

• Atribuição de prestações de caráter eventual com a finalidade de 
colmatar situações de emergência social e de comprovada carência 
económica.

2. Acompanhamento Social

• Aprofundamento do diagnóstico social realizado no Atendimento Social;

• Planeamento e organização da intervenção social;

• Contratualização no âmbito da intervenção social;

• Coordenação e avaliação da execução das ações contratualizadas;

• Atribuição de prestações de caráter eventual com a finalidade de 
colmatar situações de emergência social e de comprovada carência 
económica.



144

RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

7.1.2.1. Equipa Técnica

Segundo orientações do Despacho n.º 5743/2015, as equipas técnicas são 
compostas por profissionais com formação superior nas áreas de Ciências 
Sociais e/ou Humanas. 
A equipa técnica do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - 
SAAS de Marco de Canaveses enquadra-se num território de intervenção 
denominado de Tipologia B (definido de acordo com a densidade popu-
lacional do concelho). A equipa de profissionais que integra atualmente o 
Serviço é composta por duas Assistentes Sociais, por um Psicólogo e por 
uma Coordenadora (Dr.ª Raquel Ferreira). O corpo técnico reúne qualificação 
e experiência na área da intervenção social, bem como domínio das ferra-
mentas técnicas essenciais ao desenvolvimento das suas funções (formação 
certificada pelo ISS, I.P. na aplicação do Sistema Informático – ASIP).

7.1.2.2. Organização logística e operacional 
do SAAS

O SAAS tem a sua Sede localizada no nº 33C, loja 31 da Rua Eusébio da 
Silva Ferreira, 4630-461 – Marco de Canaveses. O Serviço encontra-se em 
funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 17h. 
Paralelamente, de forma a promover uma alternativa descentralizada à 
população, foram criados quatro postos de atendimento: Junta de Freguesia 
de Alpendorada, Várzea e Torrão; Centro Social de S. Martinho de Soalhães; 
Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro; Junta de Freguesia 
de Vila Boa de Quires e Maureles. Desta forma, colmatam-se questões como 
a insuficiência de transportes, o isolamento e a ausência de retaguarda 
familiar, fatores estes que dificultam o acesso à sede do Serviço. Cada téc-
nico do SAAS assume a gestão de processos familiares de acordo com as 
freguesias que lhes estão atribuídas.

7.1.2.3. Problemáticas Sociais 

O SAAS constitui-se como a base do sistema de proteção social abrangendo 
áreas como a família, a saúde, o emprego, a velhice, a def iciência, 
traduzindo-se no caráter eventual e em condições de excecionalidade 
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das prestações pecuniárias, géneros alimentares e o apoio a indivíduos 
ou agregados familiares em situação de carência e vulnerabilidade social. 
Também ao nível do atendimento à população, o SAAS tem apresentado 
uma evolução face aos modelos tradicionais, apostando em aspetos 
inovadores como a descentralização do Atendimento, o Acompanhamento 
de proximidade no domicílio, a articulação com outras entidades e serviços, 
potenciando a humanização da sua intervenção. O SAAS tem assumido um 
papel abrangente, resultante de um trabalho em rede de maior efetividade 
e qualidade, permitindo uma intervenção mais precisa e eficaz. A conjuntura 
socioeconómica atual (Pandemia) tem intensificado as desigualdades 
sociais, dificultando o acesso a direitos sociais básicos, tendo levado o 
SAAS a reestruturar-se e adaptar-se de forma a responder às necessidades 
emergentes da população. Entre as problemáticas intervencionadas pelo 
SAAS, destacam-se a Saúde, o Envelhecimento da população e Ausência ou 
Insuficiência de rede de suporte formal e informal, a Carência Económica 
e Alimentar, os Comportamentos de Risco (consumos e dependências) e 
a Violência Doméstica.

7.1.2.4. Resultados obtidos pelo SAAS 

Tendo em consideração o trabalho desenvolvido pelo Serviço, ao longo 
do último ano da sua atividade, contemplando o Atendimento e o 
Acompanhamento Social que preconizam um conjunto de atividades 
- Atendimentos no Serviço; Visitas Domiciliárias; Atribuição de Apoios 
Económicos de Caráter Eventual; Concessão de Apoio Alimentar e Resposta 
a Situações de Emergência Social (encaminhadas pela LNES e outras). Os 
resultados obtidos pelo SAAS encontram-se traduzidos na Figura 14.
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Figura 14. Representação da atividade desenvolvida nos diferentes setores pelo SAAS

Através da análise dos resultados operacionais e realizando o balanço do 
ano de 2021, podemos constar o seguinte:

• A equipa do SAAS realizou a sua intervenção em 1250 Processos 
Familiares;

• Foram efetuadas 125 propostas de Apoio Económico;

• O SAAS recebeu 12 pedidos de intervenção de caráter urgente, através 
da Linha Nacional de Emergência Social, às quais deu pronta resposta;
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• Foram efetuadas 146 visitas domiciliárias em todo o concelho;

• Registaram-se 431 Atendimentos/Acompanhamentos sociais às famílias 
sinalizadas ao serviço;

• No âmbito da atuação do SAAS e após avaliação prévia, foram atribuídos 
60 cabazes (produtos alimentares e de higiene pessoal);

• Através da articulação com a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, o 
SAAS colaborou com o Gabinete Municipal de Ação Social desta entidade 
(GMAS), avaliando 117 pedidos de apoio ao Fundo de Emergência Social;

• Durante o mês de dezembro e após um levantamento das necessidades 
dos agregados acompanhados no serviço, foram distribuídos 22 cabazes, 
de modo a colmatar necessidades na época natalícia.

7.1.2.5. Atividades transversais realizadas 
em 2021

No decorrer do ano transato e ainda inseridos no contexto pandémico, o 
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – SAAS, conseguiu 
desenvolver a sua atividade respondendo aos pedidos solicitados e atingindo 
os objetivos propostos. De realçar a realização de atividades adicionais, 
que contribuíram para a dinâmica da intervenção e para a capacitação da 
equipa:

Elaboração da candidatura ao Programa Bairro Feliz promovido pela rede 
de supermercados Pingo Doce;

• Elaboração da candidatura ao BPI Solidário – Estratégia Social para a 
Inclusão (ESI);

• Presença da equipa nas formações à distância, promovidas pelo Instituto 
de Segurança Social do Porto;

• Elaboração da candidatura à Iniciativa Social Descentralizada da 
Fundação la Caixa, que permitiu a criação da Mercearia Social – projeto 
que apoia as famílias carenciadas, através da atribuição de bens 
alimentares;
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• Participação na recolha de alimentos no supermercado Pingo Doce;

• Elaboração dos Censos na comunidade hospitalar;

• Presença na equipa multidisciplinar que acompanha semanalmente 
os doentes inseridos no serviço de Medicina Interna do Hospital Santa 
Isabel;

• Elaboração do Relatório de Execução (RLIS/SAAS);

• Participação nas reuniões do Conselho Local de Ação Social;

• Elaboração do artigo – O Desafio do Apoio Social na Velhice, publicado 
no Jornal “A Verdade”;

• Acompanhamento na orientação de dois estágios curriculares do curso 
de Serviço Social (referenciados no relatório de estágios);

7.1.3. Projetos Sociais

Nos últimos anos, a SCMMC desenhou um conjunto de soluções 
inovadoras para responder às necessidades sociais da população 
do Marco de Canaveses. Estas soluções inovadoras centraram a sua 
intervenção na área social e na área da saúde, permitindo abranger o 
maior número de necessidades e carências da população mais frágil do 
concelho.

Os Projetos Sociais da SCMMC, à semelhança do que aconteceu em 
anos anteriores, atuaram em toda a comunidade Marcoense, com maior 
foco nos idosos em situação de isolamento e vulnerabilidade social e de 
saúde.

No ano de 2021, viu-se concluído um Projeto Social, Rural SMS2care, 
cumprindo-se os objetivos propostos aquando da sua candidatura ao BPI 
“la Caixa” Rural 2019. Não obstante, foi possível continuar a execução dos 
projetos previstos – SMS+GREEN CARE, SMS+PEC e MISSE; e iniciou-se a 
intervenção dos Projetos MISSE e SMS+PEC. Decorrente dos esforços na 
captação de novos financiamentos, foi possível iniciar 3 novos projetos: 
“Mercearia Social da Misericórdia – MS2M”, “Bairros Saudáveis: Incluir para 
melhorar” e “Musicalidade”. 
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Deste modo, o presente Relatório foca-se na execução de todos os Projetos sociais 
intervencionados durante o ano de 2021: 

1. Programa Serviço Móvel de Saúde (SMS)

• Rural SMS2Care

• SMS+Green Care

• SMS+PEC (Programa de Estimulação Cognitiva)

• MISSE (Modelo Integrado de Saúde Social no Envelhecimento)

Mercearia Social da Misericórdia (MS2M)

Bairros Saudáveis: Incluir para Melhorar

Projeto “Musicalidades”

Contextualizando o Projeto que deu início às 
intervenções na comunidade o Programa Ser-
viço Móvel de Saúde (SMS) (Figura 15) iniciou a 
sua intervenção em 2015 com o apoio do Pré-
mio BPI SENIORES 2014. Este primeiro Pro-
jeto, denominado “SMS Misericórdia”, iniciou 
a sua intervenção multidisciplinar, no domicí-
lio, direcionada à população idosa Marcoense 
com doença crónica, isolada ou com falta de 
retaguarda social ou familiar, contribuindo 
para o bem-estar e qualidade de vida desta 
população. Ao longo dos anos foi indispensável 
inovar com intervenções que respondessem, 
em tempo útil, às necessidades da população. 
A seguir explanamos a evolução do Programa 
SMS de forma a uma melhor perceção das ati-
vidades realizadas.

Figura 15. Logótipo do Programa Serviço Móvel de Saúde
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7.1.3.1. Execução dos Projetos: Rural SMS2Care e 
SMS+Green Care

Atendendo à necessidade de reabilitação física 
dos beneficiários idosos do Programa SMS, 
foram introduzidas sessões de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional no domicílio, pelo que 
em 2019, o Projeto “Rural SMS2Care: Serviço 
Móvel de Saúde e Formação aos Cuidadores 
na promoção do acesso e prestação de cui-
dados de saúde em meio rural”  (Figura 16) 
venceu o Prémio BPI “la Caixa” Rural 2019. O 
Projeto encontrou-se em execução de janeiro 
de 2020 até julho de 2021, com um de finan-
ciamento de 55.000,00€, permitindo a aquisi-
ção de apoios técnicos e o financiamento de 

Dando continuidade à intervenção na área 
do envelhecimento, particularmente focada 
no combate ao isolamento das pessoas mais 
velhas, na promoção de um envelhecimento 
“em casa e na comunidade” (“ageing in place”) 
e assente na autonomia, na participação social 
e na promoção do bem-estar individual, o Pro-
grama SMS introduziu uma abordagem ino-
vadora ao anteriormente já posto em prática: 
a intervenção “Green Care” (Figura 17) aliada à 
educação intergeracional para a longevidade 
– SMS+Green Care. Este projeto, co-financiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) – 
Envelhecer na Comunidade – promovido pela 
SCMMC e em parceria com a Escola Profissio-
nal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 
Marco de Canaveses (EPAMAC), encontra-se 
em execução desde dezembro de 2019 e pro-
longar-se-á até 31 de julho de 2022. Devido as 

Figura 16. Logótipo do Projeto Rural SMS2Care

Figura 17. Logótipo do Projeto SMS+Green Care
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restrições impostas pela pandemia COVID-19, o Projeto não só foi prolongado no tempo, como 
também foi realizado um reajuste na calendarização das atividades propostas. 

O projeto obteve um financiamento de 39.886,00€, dos quais 25.641,90€ foram despendidos até 
dezembro de 2021. 

EQUIPA

• Maria Amélia Ferreira | Provedora da SCMMC e Coordenadora geral

• Ana Teresa Almeida | Nutricionista

• Armandina Pinto | Secretariado

• Joana Coelho | Farmacêutica

• Francisca Estrela Resende | Terapeuta Ocupacional

• Lília Pinto | Psicóloga | Gestora do Projeto 

• Lúcia Pereira | Enfermeira

• Raquel Ferreira | Assistente Social 

• Sandra Monteiro | Psicóloga ao abrigo do MAREESS

• Bruno Ribeiro | Psiquiatra

• Cátia Moreira | Fisioterapeuta no Rural SMS2Care

• Alexandra Nogueira| Terapeuta Ocupacional no Rural SMS2Care

Atividades

Projeto Data de início Data de fim Atividade realizadas 2021 

Rural SMS2Care 02.01.2020 31.07.2021 

Visitas de reabilitação (TO/FT) 157 

Relatório Final de Avaliação 1 

BIM distribuídos 85 

SMS+GreenCare 01.11.2019 31.07.2022 

Monitorização do projeto 

(Reunião e relatórios) 
2 

Visita de acompanhamento FCG 1 

Reuniões na EPAMAC 4 

Panfleto Ervas Aromáticas 4 

Receitas tradicionais recolhidas 10 

Atividades “Green Care”  1 

Atividades transversais ao Programa SMS 

(Rural SMS2Care e SMS+GreenCare) 

“Conversas de Saúde” 2 

Reuniões de Equipa 6 

Novas parcerias 13 

Visitas realizadas 893 

Finalização vídeos formação 

cuidadores 
12 

Entrega de suplementos 

alimentares 
92 

Panfletos distribuídos 73 

Receitas médicas/distribuição 

de medicação 
17 

Acompanhamentos médicos 8 

Entregas através da parceria 

SOLGÁS 
2 

 
 
 

 

Tabela 21. Atividades desenvolvidas no âmbito do Programa SMS no ano 2021
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Projeto Data de início Data de fim Atividade realizadas 2021 

Rural SMS2Care 02.01.2020 31.07.2021 

Visitas de reabilitação (TO/FT) 157 

Relatório Final de Avaliação 1 

BIM distribuídos 85 

SMS+GreenCare 01.11.2019 31.07.2022 

Monitorização do projeto 

(Reunião e relatórios) 
2 

Visita de acompanhamento FCG 1 

Reuniões na EPAMAC 4 

Panfleto Ervas Aromáticas 4 

Receitas tradicionais recolhidas 10 

Atividades “Green Care”  1 

Atividades transversais ao Programa SMS 

(Rural SMS2Care e SMS+GreenCare) 

“Conversas de Saúde” 2 

Reuniões de Equipa 6 

Novas parcerias 13 

Visitas realizadas 893 

Finalização vídeos formação 

cuidadores 
12 

Entrega de suplementos 

alimentares 
92 

Panfletos distribuídos 73 

Receitas médicas/distribuição 

de medicação 
17 

Acompanhamentos médicos 8 

Entregas através da parceria 

SOLGÁS 
2 

 
 
 

 

Tabela 17. Número de utentes abrangidos e visitas realizadas no Projeto SMS+GREEN-
CARE durante o ano 2021

Freguesia Utentes Óbitos 
Visitas 

realizadas* 

Contactos 

telefónicos 

Cuidadores 

Informais 
Altas 

Avessadas e Rosém 7 0 52 24 1 3 

Constance 39 2 227 132 2 26 

Paredes de Viadores 

e Manhuncelos 
16 0 68 48 2 5 

Penhalonga e Paços 

Gaiolo 
37 6 237 101 4 12 

Sande e S. Lourenço  8 0 23 25 0 2 

Sobretâmega 0 0 0 0 0 0 

Várzea, Aliviada e 

Folhada 
3 0 4 2 1 0 

TOTAL 110 8 611 332 10 48 

 
 
 

 

* Excluem-se as intervenções de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Projeto Rural 
SMS2CARE
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A Fidelidade Comunidade, manteve o seu compromisso social com a instituição, doando 20 caba-
zes de Natal (tabela 23),  embora já não seja uma entidade financiadora de nenhum dos Projetos 
em curso, mantém-se enquanto entidade parceira da SCMMC.

Freguesia Nº Cabazes entregues 

Avessadas e Rosém 3 

Constance 4 

Paredes de Viadores e Manhuncelos 1 

Penhalonga e Paços de Gaiolo 10 

Sande e S. Lourenço 1 

Sobretâmega 0 

Várzea, Aliviada e Folhada 1 

TOTAL 20 

 
 
 

 

Tabela 23. Número de cabazes de Natal entregues em 2021

O Programa SMS contou com um banco de produtos (tabela 24) de apoio que permite aos bene-
ficiários do projeto, mediante avaliação das necessidades, usufruírem destes apoios sem qualquer 
custo.

Freguesia Produtos de Apoio cedidos 
Produtos de Apoio 

devolvidos 

Avessadas e Rosém 1 0 

Constance 1 0 

Paredes de Viadores e Manhuncelos 6 1 

Penhalonga e Paços de Gaiolo 6 0 

Sande e S. Lourenço  0 

Sobretâmega 0 0 

Várzea, Aliviada e Folhada 1 1 

TOTAL 15 2 

 
 
 

 

Tabela 24. Número de cabazes de Natal entregues em 2021
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7.1.3.2. Execução do Projeto SMS+PEC – Serviço Móvel 
de Saúde + Programa de estimulação cognitiva

O SMS+PEC (Figura 18), integrado no Programa 
SMS, centra a sua intervenção nas mudanças 
decorrentes do processo de envelhecimento 
promovendo-se o envelhecimento na comu-
nidade. O Projeto iniciou a sua execução em 
fevereiro de 2021 e mantém a sua intervenção 
em contexto domiciliário por 1 psicóloga, com 
experiência na área, e uma psicóloga estagiária 
OPP/IEFP. Após cada avaliação (em média 2 
sessões), são delineadas 10 sessões de interven-
ção individuais e personalizadas a cada idoso 
(Tabela 25 e 26). Cada sessão tem a duração 
de 60 minutos, as quais têm uma periocidade 
semanal (tabela 19 e 20). Este Projeto é finan-
ciado pela Iniciativa Social Descentralizada 
(ISD) – BPI “la Caixa” 2020, com o valor de 11.535 
euros. Até ao final de dezembro de 2021 foram 
gastos 8.313,64€ com o Projeto. 

EQUIPA

• Maria Amélia Ferreira | Provedora da SCMMC e Coordenadora Geral

• Lília Pinto | Psicóloga da SCMMC e Gestora do Projeto

• Joana Ribeiro | Psicóloga do Projeto

• Joana Gonçalves | Psicóloga Estagiária OPP/IEFP

Figura 18. Logótipo do Projeto SMS+PEC
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Ações TOTAL 

Utentes acompanhados 

por Freguesia 

Constance 12 

32 
Paredes de Viadores e Manhuncelos 3 

Penhalonga e Paços de Gaiolo 15 

Marco 2 

Sessões de avaliação (inicial e final) 83 
370 

Sessões de intervenção 287 

 
 
 

 

Tabela 25. Atividades desenvolvidas no Projeto SMS+PEC

ATIVIDADES E OUTROS DADOS

Sexo Média de idades 

36 Mulher 80,54 anos 

6 Homem 79,83 anos 

Média de homens e 

mulheres 
80.41 anos 

 
 
 

 

Tabela 26. Participantes por idade e sexo
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7.1.3.3. Execução do Projeto MISSE – Modelo Integrado 
de Saúde Social no Envelhecimento

O Projeto MISSE (Figura 19) financiado pelo 
Prémio BPI Fundação “la Caixa” Seniores 2020, 
com o valor de 42.470,00€, iniciou a sua ativi-
dade em março de 2021 e tem término previsto 
em setembro de 2022, período prorrogado 
após consentimento da entidade financiadora. 
O MISSE inova em cuidados de saúde médicos 
e não médicos (domicílio, gabinete e telecon-
sulta) junto da população sénior (+65anos), 
envelhecida, empobrecida e fragilizada, que 
deixou de ser controlada e acompanhada no 
período COVID-19.

EQUIPA

• Maria Amélia Ferreira | Provedora da SCMMC e Coordenadora Geral

• Lília Pinto | Psicóloga e responsável pelos Projetos financiados

• Mariana Gomes – Gestora do Projeto

• Corpo clínico da SCMMC

Nas tabelas 27, 28, 29, 30, 31 e 32, encontram-se os dados das ações realizadas ao longo do ano de 
2021.

Figura 19. Logótipo do Projeto MISSE

Ações realizadas TOTAL  

Divulgação  

Entidades colaboradoras 37 
Corpo clínico da CE da SCMMC 41 
Flyers do Projeto distribuídos 200 

Flyers teleconsulta distribuídos  10 
Redes sociais 17 

Site Institucional  2 
Rádio Marcoense 2 

Jornal “A Verdade” 1 
Jornal “Voz das Misericórdias” 1 

Cartazes de divulgação 10 
Apresentação EAPN 1 
Apresentação CLAS 1 

Publicações científicas (JIM) 1 
 Flyers educativos distribuídos 30 

 
Relatórios de execução para 

financiadores 
1 

 
 
 

 

Tabela 27. Atividades desenvolvidas no âmbito da divulgação do Projeto MISSE
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Ações realizadas TOTAL  

Divulgação  

Entidades colaboradoras 37 
Corpo clínico da CE da SCMMC 41 
Flyers do Projeto distribuídos 200 

Flyers teleconsulta distribuídos  10 
Redes sociais 17 

Site Institucional  2 
Rádio Marcoense 2 

Jornal “A Verdade” 1 
Jornal “Voz das Misericórdias” 1 

Cartazes de divulgação 10 
Apresentação EAPN 1 
Apresentação CLAS 1 

Publicações científicas (JIM) 1 
 Flyers educativos distribuídos 30 

 
Relatórios de execução para 

financiadores 
1 

 
 
 

 

Nº de formações Publico alvo Nº de envolvidos  

2 
Profissionais de saúde e 

cuidadores/familiares  
17 

 
 
 

 

Tabela 28. Atividades desenvolvidas no âmbito da Formação “Teleconsulta: um encontro de saúde à dis-
tância”

Contatos com voluntários 
Nº de voluntários 

cooptados 

Voluntários envolvidos na 

formação 

16 8 5 

 
 
 

 

Tabela 29. Atividades desenvolvidas no juntos dos voluntários

Tabela 30. Utentes e avaliações técnicas por freguesia 

Freguesia 
Utentes com 

critérios 
Avaliações 
diagnóstica 

Utentes sem 
critérios 

Avessadas e Rosém 3 3 

1 

Alpendurada, Várzea e Torrão 2 2 
Banho e Carvalhosa 2 2 
Bem Viver 10 10 
Constance 11 11 
Marco 34 35 
Paredes de Viadores e Manhuncelos 6 6 
Penhalonga e Paços de Gaiolo 23 23 
Sande e S. Lourenço 4 4 
Soalhães 1 1 
Sobretâmega 1 1 
Tabuada 6 6 
Várzea, Aliviada e Folhada 18 18 
Vila Boa do Bispo 1 1 
Vila Boa de Quires e Maureles 1 1 
TOTAL  123 124  
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Freguesia 
Utentes com 

critérios 
Avaliações 
diagnóstica 

Utentes sem 
critérios 

Avessadas e Rosém 3 3 

1 

Alpendurada, Várzea e Torrão 2 2 
Banho e Carvalhosa 2 2 
Bem Viver 10 10 
Constance 11 11 
Marco 34 35 
Paredes de Viadores e Manhuncelos 6 6 
Penhalonga e Paços de Gaiolo 23 23 
Sande e S. Lourenço 4 4 
Soalhães 1 1 
Sobretâmega 1 1 
Tabuada 6 6 
Várzea, Aliviada e Folhada 18 18 
Vila Boa do Bispo 1 1 
Vila Boa de Quires e Maureles 1 1 
TOTAL  123 124  
 
 
 

 Especialidade  Nº de consultas realizadas 
Cardiologia 4 
Cirurgia Vascular 1 
Dermatologia 4 
Medicina Geral e Familiar 46 
Neurologia 6 
Nutrição 2 
Oftalmologia 12 
Ortopedia 19 
Otorrinolaringologia 18 
Pneumologia 26 
Podologia 7 
Psicologia 13 
Psiquiatria 22 
Reumatologia 3 
Urologia 2 
TOTAL  185 
 
 
 

 

Tabela 31. Consultas de especialidade realizadas

Tipologia  TOTAL  
Domicílio 61 
Gabinete 108 

Teleconsultas 16 
 
 
 

 

Tabela 32. Tipologia das Consultas
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7.1.3.4. Execução do Projeto do Projeto Mercearia social 
da Misericórdia do Marco (MS2M)

O Projeto “MS2M” (Figura 20), financiado pela 
ISD – BPI “la Caixa 2021, no valor de 5.750,00€, 
iniciou atividades em abril de 2021 e tem tér-
mino previsto em abril de 2022, visa dar res-
posta a pessoas com carência económica 
comprovada, como desempregados de longa 
duração, doentes crónicos, imigrantes em 
situação de regularização legal, idosos, agre-
gados monoparentais, famílias com menores 
sinalizados nos serviços de promoção e prote-
ção. Os beneficiários usufruem desta resposta 
de forma gratuita mediante avaliação prévia 
efetuada pelos serviços de ação social local – 
SAAS. A equipa técnica realiza a avaliação com 
recurso a documentos ad hoc para aferir dados 
relativos ao agregado (despesas/rendimentos) 
e às necessidades existentes (Tabela 33).

EQUIPA

• Maria Amélia Ferreira | Provedora da SCMMC e Coordenadora Geral

• Ana Teresa Almeida | Nutricionista da SCMMC

• Lília Pinto | Psicóloga e responsável pelos Projetos financiados

• Raquel Ferreira | Assistente Social da SCMMC

• Vânia Fernandes | Nutricionista ao abrigo do MAREESS 

Figura 20. Logótipo do Projeto Mercearia Social

MS2M
MERCEARIA SOCIAL

MM
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Ações desenvolvidas TOTAL 

Beneficiários  108 
Agregados familiares 49 
Cabazes entregues 65 
Recolha de alimentos 1 

- Voluntários envolvidos  17 
- Produtos angariados 1976 

 
 
 

 

Tabela 33. Atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “Mercearia Social

ATIVIDADES

7.1.3.5. Execução do Projeto MISSE – Modelo Integrado 
de Saúde Social no Envelhecimento

Financiado pelo Governo Português, o Pro-
jeto “Bairros Saudáveis: Incluir para Melhorar” 
(Figura 21), com duração de 12 meses, iniciou 
atividade em 04 de outubro de 2021, após 
assinatura do Protocolo. O valor atribuído de 
42.482,00€ permitirá a contratação de recur-
sos humanos, equipamentos de intervenção, 
entre outros. Inspira-se no trabalho prévio 
desenvolvido com a população idosa do Con-
celho de Marco de Canaveses, em parceria com 
a Artâmega; Pedro Mar – Cultura e Desenvol-
vimento Pessoal, LDA e com as Juntas de Fre-
guesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, 
Sande e São Lourenço do Douro, Constance, 
Avessadas e Rosém, Penha Longa e Paços de 
Gaiolo (Tabela 34).

EQUIPA

• Maria Amélia Ferreira | Provedora da SCMMC e Coordenadora Geral

• André Ramos e Francisca Estrela | Gestores do Projeto

• Daniela Gonçalves | Terapeuta de Reeducação Comportamental

• Lília Pinto | Psicóloga e responsável pelos Projetos financiados

• Névio Silva | Professor de Música

• Fátima Pires | Terapeuta de Reeducação Comportamental

Figura 21 Logótipo do Projeto Bairros Saudáveis
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Ações Realizadas Ações alcançadas 

Reuniões Parceiros 2 

Apresentações do Projeto 2 

Atividades de Divulgação 4 

Sessões de esclarecimento do Projeto 

visualizadas 
3 

 
 
 

 

Tabela 34. Atividades desenvolvidas no Projeto Bairros Saudáveis: Incluir para Melhorar

7.1.3.6. Execução do Projeto do Projeto Musicalidade

O Projeto “Musicalidade” (Figura 22), promovido 
pela SCMMC em parceria com a Artâmega – 
Academia das Artes, tem como objetivo central 
combater o isolamento e solidão, bem como 
promover o envelhecimento ativo e a quali-
dade de vida através de atividades musicais, 
de cerca de 90 idosos inscritos em Instituições 
Sociais do concelho de Marco de Canaveses, 
a saber: Associação Alegria de Crescer; Casa 
do Povo de Tabuado; Centro Social e Paroquial 
São Romão de Carvalhosa; Centro Social de Vila 
Boa de Quires; e ERPI Rainha Santa Isabel. A 
implementação do projeto consiste, funda-
mentalmente, na dinamização de atividades 
musicais (e de estimulação cognitiva e emocio-
nal) individuais e/ou em grupo, de frequência 
semanal, nas instalações de cada instituição, 
dinamizadas pela equipa do projeto (2 músi-
cos, 1 psicóloga e 1 animador social). O projeto 
Musicalidade, financiado pela Fundação Bel-
miro de Azevedo (FBA) no valor de 45.146,36€, 
iniciou atividades a 15 de novembro de 2021 
e estar em execução até 14 de novembro de 
2022 (Tabela 35).  

Figura 22.  Logótipo do Projeto Musicalidade
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EQUIPA

• Maria Amélia Ferreira | Coordenadora Geral

• Elsa Freitas | Animadora Sociocultural e Gestora do Projeto

• Francisca Estrela | TO da SCMMC e apoio ao Projeto

• Inês Couto | Professora de Música

• José Couto | Professor de Música

• Lília Pinto |Psicóloga e responsável pelos Projetos financiados

• Sara Moreira | Psicóloga Estagiária OPP/IEFP

Ações Realizadas Ações alcançadas 

Reuniões Instituições Parceiras 6 

Reuniões de Equipa 3 

Reuniões com avaliador externo 2 

Atividades de Divulgação (flyer, logótipo, notícia) 3 

Beneficiários cooptados 90 

 
 
 

 

Tabela 35. Atividades desenvolvidas no Projeto Musicalidade

7.1.3.7. Projetos e Prémios

Enquadramento inicial

A equipa de “Projetos e Prémios”, à semelhança 
do que foi proposto no Plano de Atividades 
respetivo, no decurso de 2021 elaborou várias 
candidaturas para financiamento no âmbito 
da responsabilidade social. A SCMMC estru-
turou e desenhou um conjunto de soluções 
inovadoras capazes de responder às neces-
sidades sociais da população. Estas soluções 

inovadoras centraram-se na conjugação das 
áreas social e saúde, permitindo ir ao encon-
tro das necessidades e carências da população 
mais frágil e vulnerável do concelho.

Assim, no ano de 2021, foi atribuído um finan-
ciamento de uma candidatura submetida no 
ano de 2020 (Tabela 36) e foram premiadas 5 
das 13 candidaturas submetidas (Tabela 37).
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Nome da 
Candidatura/ 

Entidade 

Título do Projeto 
Data 

submissão 

Concedido/ 

Não 
Concedido/ 

Em análise 

Valor 
Atribuído 

PARES 3.0 

“Requalificação de 
Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas 
Rainha Santa Isabel” 

30 
dezembro 

2020 
Concedida 100.244€ 

 
 
 

 

Tabela 36. Candidatura atribuída em 2021, referentes ao ano de 2020

Nome da 
Candidatura/ 

Entidade 

Título do Projeto 
Data 

submissão 

Concedido/ 

Não 
Concedido/ 

Em análise 

Valor 
Atribuído 

Iniciativa Social 
Descentralizada 

(ISD) 
BPI|Fundação “la 

Caixa” 

“MS2M – Mercearia 
Social da Misericórdia 

do Marco” 

12 
fevereiro 

Concedido 6.000€ 

CNOS 
I Congresso 
Nacional das 
Organizações 

Sociais 

“ISSSE (Inovação e 
Sustentabilidade em 

Saúde Social no 
Envelhecimento): 

Resposta Integrada à 
Pandemia COVID-19” 

23 
fevereiro 

Concedido 

150€ produtos 
de higiene  

12 meses de 
subscrição da 

ANKIRA 

LIDL 
Programa MAIS 

AJUDA 

“SMS+Ajuda: Inovação 
Digital na Avaliação da 
Fragilidade no Idoso” 

28 
fevereiro 

Não concedido 

BPI "la Caixa" 
Programa Humaniza 

– Apoio Integral a 
Pessoas com 

Doenças Avançadas 
Fundação 

“A música como 
resposta terapêutica 

nos cuidados à pessoa 
com demência” 

25 março Não Concedido 

Prémios BPI “la 
Caixa” Solidário 

“ESI – Estratégia social 
para a inclusão” 

09 abril Não Concedido 

BIAWARD – for 
Innovation in 

Healtcare 

“Confiança máxima em 
cuidados de saúde: 
distância zero com 

tecnologias em rede” 

15 abril Não Concedido 

AGIR  

Prémio REN 

Inovação social 

na resposta à 
CoVID-19 

MISSE 2G 30 abril  Não Concedido 

Prémios BPI “la 
Caixa” Infância 

“PRISMA - Promover, 
Redefinir e Incentivar a 

Saúde Mental até à 

07 junho Não Concedido 

Tabela 37. Candidaturas submetidas em 2021
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Nome da 
Candidatura/ 

Entidade 

Título do Projeto 
Data 

submissão 

Concedido/ 

Não 
Concedido/ 

Em análise 

Valor 
Atribuído 

Iniciativa Social 
Descentralizada 

(ISD) 
BPI|Fundação “la 

Caixa” 

“MS2M – Mercearia 
Social da Misericórdia 

do Marco” 

12 
fevereiro 

Concedido 6.000€ 

CNOS 
I Congresso 
Nacional das 
Organizações 

Sociais 

“ISSSE (Inovação e 
Sustentabilidade em 

Saúde Social no 
Envelhecimento): 

Resposta Integrada à 
Pandemia COVID-19” 

23 
fevereiro 

Concedido 

150€ produtos 
de higiene  

12 meses de 
subscrição da 

ANKIRA 

LIDL 
Programa MAIS 

AJUDA 

“SMS+Ajuda: Inovação 
Digital na Avaliação da 
Fragilidade no Idoso” 

28 
fevereiro 

Não concedido 

BPI "la Caixa" 
Programa Humaniza 

– Apoio Integral a 
Pessoas com 

Doenças Avançadas 
Fundação 

“A música como 
resposta terapêutica 

nos cuidados à pessoa 
com demência” 

25 março Não Concedido 

Prémios BPI “la 
Caixa” Solidário 

“ESI – Estratégia social 
para a inclusão” 

09 abril Não Concedido 

BIAWARD – for 
Innovation in 

Healtcare 

“Confiança máxima em 
cuidados de saúde: 
distância zero com 

tecnologias em rede” 

15 abril Não Concedido 

AGIR  

Prémio REN 

Inovação social 

na resposta à 
CoVID-19 

MISSE 2G 30 abril  Não Concedido 

Prémios BPI “la 
Caixa” Infância 

“PRISMA - Promover, 
Redefinir e Incentivar a 

Saúde Mental até à 

07 junho Não Concedido 

Adolescência” 

AVISO Nº POISE- 
39-2021-07 

3.33 - Programa de 
Parcerias para o 

Impacto 

“MISSE 2G” 8 junho Concedido 

122.466,20 € 

-  

85.726,34€ 
financiamento 

público e 
36.739,86 € 
Investidores 

Sociais, 

Programa CUIDA-TE 

IPDJ 
Educação para a saúde 30 junho Concedida  

Sem 
financiamento 

11ª EDIÇÃO MAM 

Prémio Manuel 
António da Mota 

“Envelhecer na 
Comunidade: Serviço 
Integrado de Saúde 

Social (SISS)” 

30 junho Não Concedido 

Fundação Belmiro 
de Azevedo (FBA) 

Apoio a Projetos 
Sénior – Combate à 

solidão da 
população sénior 
com recurso às 

Artes 

“Musicalidade” 23 julho Concedido 45.146,36€ 

PROCOOP  

Acolhimento 
familiar 

“Gestão de famílias de 
acolhimento” 

7 setembro Aguarda resultado 
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08.
PROTOCOLOS
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8.1. Protocolos SCMMC

Protocolos na Área da Saúde

Acordo de Cooperação com a ARS NORTE na área do SNS e deu-se conti-
nuidade ao protocolo SIGIC:

• Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP

• Administração Regional de Saúde do Norte

• Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE

• Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

• Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, EPE

• Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE

• Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE

• Centro Hospitalar do Médio Tejo, S.A.

• Centro Hospitalar do Porto, EPE

• Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE

• Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE

• Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE

•  Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE

• Hospital de Braga, EPE

• Hospital de Faro, EPE

• Hospital Garcia da Horta, EPE

• Unidade Local de Saúde de Matosinhos

• Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE

• Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE
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Protocolo com Hospitais

• Protocolo com o Centro Hospital Tâmega 
e Sousa, para acolhimento de utentes no 
internamento.

Protocolos na Área Social

1. Emergência Alimentar

Adenda do Protocolo de Emergência Alimen-
tar, no Instituto de Segurança Social do Porto.

2. “Programa Adaptar+”

• Instituto de Segurança Social do Porto do 
acordo/apoio “Programa Adaptar+”.

Acordo de Cooperação (SAAS)

• Acordo de Cooperação Atípico do Serviço 
de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS).

Protocolos no âmbito do projeto Rural 
SMS2CARE

• Clínica de Fisioterapia Carvalho, Ribeiro & 
Santos Lda.

• Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 
Marco de Canaveses.

• Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Fornos.

• Fundación Bancaria Caixa D’Estalvis | Pen-
sions de Barcelona, “La Caixa” e Banco BPI 
S.A.

Protocolos no âmbito do projeto SMS+Green 
Care

• Escola Profissional de Agricultura e Desen-
volvimento Rural (EPAMAC).

• Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto 
(FCNAUP).

• Fundação Calouste Gulbenkian.

• Instituto de Banhos de Floresta.

• Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC).

Protocolos  no âmbito  do projeto 
SMS+Cuidadores

• Alegria e Crescer.

• Câmara Municipal de Marco de Canaveses.

• Casa do Povo de Tabuado - Centro Social 
Interfreguesias.

• Centro Social de São Martinho de Soalhães.

• Centro Social de Vila Boa de Quires.

• Centro Social e Paroquial de Favões.

• Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto.

• Fidelidade Comunidade.

• Igreja de Fornos.

• Junta de Freguesia de Constance.

• Junta de Freguesia de Paredes de Viadores 
e Manhuncelos.

• Junta de Freguesia de Sande e São 
Lourenço.

• Junta de Freguesia de Sobretâmega.

• Junta de Freguesia Penhalonga e Paços 
de Gaiolo.

• Serviço de Atendimento e Acompanha-
mento Social (SAAS).

• Solgás de José F.P Ribeiro Lda.

• USF de Alpendorada e Tabuado.

Protocolos de Estágios

1. Protocolo com Escolas

• Agrupamento de Escolas de Alpendorada.
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• Agrupamento de Escolas Nº1 do Marco.

• Centro de Formação Profissional de Vila 
Real

• Cooperativa de Ensino Superior Politécnico 
e Universitário (CESPU) (Ciências Nutrição 
e Enfermagem).

• Escola Secundária de Marco de Canaveses 
– Agrupamento nrº 1.

• Escola Superior de Saúde – Instituto Poli-
técnico de Bragança.

• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Coimbra (ESTeSC).

• Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto 
(FCNAUP).

• Inforfiel – Formação Profissional Unipes-
soal, Lda.

• Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP)

• Instituto do Emprego e Formação 
Profissional.

• Instituto Politécnico de Viseu Escola Supe-
rior de Tecnologia e Gestão de Lamego.

• Multiformativa.

• Ordem dos Nutricionistas de Portugal.

• Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

• Universidade Católica Portuguesa.

• Universidade do Minho.

• Universidade Lusófona do Porto (ULP).
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09.
ESTÁGIOS  
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9.1. Estágios e Protocolos de Estágios
O estágio é uma etapa fundamental para a formação académica do 
aluno e um processo de aprendizagem indispensável para quem 
pretende estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira. Por 
este motivo, no cumprimento das suas funções para com a Sociedade, 
a SCMMC renovou e estabeleceu novos protocolos em diferentes áreas 
com várias instituições de ensino (ordem alfabética):

• Associação Empresarial de Penafiel

• CESAE-digital – Centro para o Desenvolvimento de Competências 
Digitais

• Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) 
(Ciências Nutrição e Enfermagem)

• Escola Secundária de Marco de Canaveses – Agrupamento nrº 1

• Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Bragança 

• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) 

• Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 

• Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 
Porto (FCNAUP)

• Inforfiel – Formação Profissional Unipessoal, Lda

• Instituto de Educação da Universidade do Minho

• Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

• Ordem dos Nutricionistas de Portugal

• Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP)

• Universidade Católica Portuguesa

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

• Universidade Lusófona do Porto (ULP)
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Após a formação académica, surge o estágio curricular e, posteriormente, o estágio profissional 
onde se conjugam diversos fatores tendo em vista a formação e desenvolvimento do aluno. É o 
primeiro contacto com a realidade do mundo de trabalho, necessitando de uma supervisão peda-
gógica eficiente e determinada que o integre. O orientador e co-orientador de Estágios tem papel 
fundamental no progresso do aluno. Ao longo de 2021 foram orientados e co-orientados diversos 
estágios curriculares e profissionais na SCMMC.

Em 2021, no início do período de estágio, foi realizada formação sobre CoVID-19 e comportamentos 
pessoais a adotar em contexto de trabalho. Todos os estagiários que iniciaram estágio em período 
CoVID-19, realizaram teste rápido à CoVID-19 no primeiro dia de trabalho. Os horários dos estágios 
foram adaptados aos procedimentos/atividades dos serviços da SCMMC face ao período CoVID-19

Serviço de Nutrição e Alimentação

A Tabela 38 apresenta esta atividade referente ao Serviço de Nutrição e Alimentação.

Tipo de Estágio Data Entidade de Ensino Carga Horária 

1 - Estágio Profissional 

de acesso à Ordem dos 

Nutricionistas 

04/01/2020 a 

02/07/2021 

Ordem dos Nutricionistas 400h 

2-Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Dietética e Nutrição  

04/01/2021 a 

29/01/2021 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

140h 

1-Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Ciências de Nutrição 

08/02/2021 a 

25/06/2021 

Faculdade de Ciências de 

Nutrição e Alimentação da 

Universidade do porto 

680h 

1 - Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Dietética e Nutrição  

08/02/2021 a 

05/03/2021 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

140h 

1 - Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Dietética e Nutrição  

17/03/2021 a 

15/06/2021 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

420h 

Estágio Profissional  15/06/2021 a 

15/12/2021 

Ordem dos Nutricionistas 800h 

 

 
 
 

 

Tabela 38. Estágios Serviço de Nutrição e Alimentação
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Tipo de Estágio Data Entidade de Ensino Carga Horária 

1 - Estágio Profissional 

de acesso à Ordem dos 

Nutricionistas 

04/01/2020 a 

02/07/2021 

Ordem dos Nutricionistas 400h 

2-Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Dietética e Nutrição  

04/01/2021 a 

29/01/2021 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

140h 

1-Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Ciências de Nutrição 

08/02/2021 a 

25/06/2021 

Faculdade de Ciências de 

Nutrição e Alimentação da 

Universidade do porto 

680h 

1 - Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Dietética e Nutrição  

08/02/2021 a 

05/03/2021 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

140h 

1 - Estágio curricular no 

âmbito da Licenciatura 

em Dietética e Nutrição  

17/03/2021 a 

15/06/2021 

Instituto Politécnico de 

Bragança 

420h 

Estágio Profissional  15/06/2021 a 

15/12/2021 

Ordem dos Nutricionistas 800h 

 

 
 
 

 

Serviço Social – Estrutura Residencial para Idosos

Tipo de Estágio Data Entidade Ensino Carga Horária 

1 - Estágio curricular do 

curso de Licenciatura de 

Serviço Social 

Outubro de 
2021 a junho de 
2022 

 

Instituto Superior de Serviço 
Social do Porto 

6h/semanais 

 

 
 
 

 

Tabela 39. Estágios ERPI

Serviço Social SAAS

Tabela 40. Estágios SAAS

Tipo de Estágio Data Entidade Ensino Carga Horária 

1 -Estágio curricular de 

Serviço Social 
25/10/2021 a 
25/03/2022 

Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro 

729h 

1 - Estágio curricular de 

Serviço Social 
03/11/2020 a 
28/02/2021 

Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Lamego 

161h 

 

 
 
 

 

A Tabela 39 apresenta esta atividade referente aos Estágios na ERPI.

A Tabela 40 apresenta esta atividade referente ao Serviço Social SAAS.
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Serviço de Psicologia

Tabela 41. Estágios Psicologia

Tipo de Estágio Data Entidade de Ensino Carga Horária 

1 - Medida 

Estágio ATIVAR.PT   

15/012021 a 

14/10/2021  

IEFP - 9 meses  

 

 

2100h 

1 - Estágio profissional 

de acesso à Ordem dos 

Psicólogos Portugueses 

(OPP) 

15/01/2021 a 

14/01/ 2022 

Ordem dos Psicólogos 

1 - Estágio Curricular de 

Psicologia 

03/11/2020 a 

31/05/2021 

Universidade Lusófona 419h 

1 - Estágio Curricular de 

Psicologia 

02/11/2021 a 
31/05/2022 

Universidade Lusófona 500h 

 

 
 
 

 

Tipo de Estágio Data Entidade de Ensino Carga Horária 

1 - Estágio curricular do 

Mestrado em Educação 

na área de 

especialização de 

Formação e Trabalho de 

Recursos Humanos  

02/11/2021 a 
31/03/2022 

 

Instituto de Educação da 

Universidade do Minho 

 

450h 

 

 
 
 

 

Tabela 42. Estágios RH

Recursos Humanos

A Tabela 41 apresenta esta atividade referente aos Estágios na Psicologia.

A Tabela 42 apresenta esta atividade referente aos Estágios nos Recursos Humanos.
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Área de Técnico Auxiliar de Sáude - Hospital

Tipo de Estágio Data Entidade Ensino Carga Horária 

10 - Estágios do 

curso profissional 

de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

01/10/2020 a 

30/05/2021  

Agrupamento de Escolas Nº1 

de Marco de Canaveses 

600h/estágio 

1 - Estágio do 

curso Profissional 

de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

16/12/2020 a 

23/05/2021 

Inforfiel 200h 

 2 - Estágios do 

curso de 

formação de 

Técnico Auxiliar 

de saúde 

10/05/2021 a 

27/05/2021 

Associação Empresarial de 

Penafiel 

200h/estágio 

1 - Estágio do 

curso profissional 

de Técnico 

Auxiliar de Saúde 

 

 

13/12/2021 a 

22/12/2021 

Inforfiel 52h 

 

 
 
 

 

Tabela 43. Estágios Hospital

A Tabela 43 apresenta esta atividade referente aos Estágios no HSI.
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Tipo de Estágio Data Entidade de Ensino Carga Horária 

6 - Estágios 

curriculares da 

Licenciatura em 

Enfermagem 

janeiro a março de 
2021 

 

Cooperativa de Ensino 

Superior Politécnico e 

Universitário (CESPU) 

378h/estágio 

2 - Estágios 

curriculares da 

Licenciatura em 

Enfermagem 

março a maio de 2021 Instituto Superior de 

Bragança 

378h/estágio 

10 - Estágios 

curriculares da 

Licenciatura em 

Enfermagem 

maio a julho de 2021 Cooperativa de Ensino 

Superior Politécnico e 

Universitário (CESPU) 

378h/estágio 

 

 
 
 

 

Enfermagem – UCCLDM, Internamento de Medicina e Cirurgia

Tabela 44. Estágios Enfermagem

A Tabela 44 apresenta esta atividade referente aos Estágios de Enfermagem.
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10.
VOLUNTARIADO  
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10.1. Voluntariado na SCMMC

“O Voluntariado da Santa Casa da Misericórdia do Marco de 
Canaveses tem como propósito prestar assistência de caráter 
solidário, benevolente e gratuito aos utentes e doentes das insti-
tuições da Santa Casa e seus familiares, tanto a nível institucional 
como a nível domiciliário, ambicionando dar resposta às suas 
necessidades e colmatar as suas carências materiais, sociais e 
espirituais”(Carta Fundacional, Prof. Doutor António Ferreira).

O ano 2021 foi penalizador para o início do Voluntariado. Devido às restrições 
decorrentes da CoVID 19 não foi possivel selecionar os candidatos nem dar 
início ao serviço à comunidade.

Atividades Realizadas

Formação da equipa coordenadora

A equipa coordenadora fez formação inicial, via Zoom, com os objetivos de 
coordenar e organizar o Voluntariado nesta fase inaugural. A formação foi 
feita pela equipa da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, 
nomeadamente pela Coordenadora de Departamento de Voluntariado, 
Dra. Paula Correia.

Manual do Voluntário 

O Manual do Voluntário foi revisto e finalizado pela equipa coordenadora, 
durante o ano de 2021. Será depois organizado graficamente e materializado 
para orientação dos voluntários.

Estatutos do Voluntariado

Foram iniciados os trabalhos no sentido de elaborar um estatuto para os 
voluntários, para complementar o Manual do Voluntário.
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11.
OBRAS E 
MANUTENÇÕES 
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11.1. Obras e Manutenções 
SCMMC

O serviço de Obras e Manutenções tem como objetivo garantir a todo o 
momento, nas melhores condições de custo/benefício, que todos os ser-
viços do HSI e ERPI, cumpram as suas missões de forma segura e com a 
qualidade máxima de acordo com os estados de arte técnica e economi-
camente disponíveis.

É responsável pela manutenção e conservação das Instalações da SCMMC, 
pelo estudo e projetos estratégicos e alterações técnicas do HSI e ERPI, 
nomeadamente com referência às necessidades dos utentes e às poten-
cialidades de ampliação da Instituição (Figura 23). Compete, ainda, garantir 
todas as ações de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
infraestruturas existentes.

Ampliação e Remodelação do Hospital Santa Isabel

A SCMMC, no sentido de melhorar as condições proporcionadas aos seus 
utentes, iniciou no ano de 2021 uma obra de ampliação e remodelação no 
HSI. As áreas a melhorar/ampliar incluem a Imagiologia, Análises Clínicas, 
Refeitório, Bloco Operatório (recobro, vestiários e circuitos de circulação de 
utentes) e a Central de Gases (Oxigénio, Ar Comprimido, Protóxido de Azoto 
e Central de Vácuo) (Figuras 24, 25, 26 e 27). Em 2019, foram finalizados o 
projeto de arquitetura e especialidades, em 2020 foi dado o parecer positivo 
pela Entidade Reguladora e pela CMMC tendo sido efetuada a submissão da 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 23. Organograma de setores de atividade
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obra a concurso público no final do ano, tendo 
início as obras no segundo trimestre de 2021.

Figura 24. Obras de Remodelação (Imagiologia, Análises 
Clínicas)

Figura 25. Obras de Remodelação (Refeitório, Bloco Oper-
atório)

Figura 26. Central de Vácuo

Figura 27. Central de Gases Medicinais

Contrato com a Coopérnico – Cooperativa de 
Desenvolvimento Sustentável CRL 

Este contrato teve como objetivo a constru-
ção pela Coopérnico, no ano de 2021, de uma 
central de painéis fotovoltaicos destinados à 
produção e à venda de energia à SCMMC.

Parque de estacionamento

No âmbito dos parques de estacionamento, de 
destacar a criação de condições para 2 novos 
parques de estacionamento, nomeadamente, 
o Parque junto à Vila Amélia (Figura 28) e o 
Parque 10 (Figura 29). Foram realizados desa-
terros, bem como colocação de iluminação e 
sistema CCTV (Videovigilância).

Foi ainda anulado o portão de saída antigo, 
alterando a saída com a colocação do portão 
num novo local, bem como a colocação de 
uma barreira automática para a saída de veícu-
los (Figura 30). Estas alterações tiveram espe-
cial relevância devido à realização das obras de 
ampliação e remodelação do HSI supramen-
cionadas, o que levou à alteração/criação de 
novos circuitos para circulação de veículos.
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Figura 28. Parque junto ao Edifício Vila Amélia

Figura 29. Parque 10

Figura 30. Nova saída

Ampliação/Remodelação da Lavandaria

No âmbito das remodelações foi efetuada uma 
intervenção na Lavandaria da SCMMC (Figura 
31).

Figura 31. Remodelação da Lavandaria

Outras Obras/Remodelações de relevo:

• Inicio da Construção de Depósito de Água 
para Rede de Incêndio;

• Mudança de Sinalética de Indicação dos 
Serviços do HSI;

•  Construção de Balneários para Colabora-
dores Internos (Femininos);

• Remodelação de WC’s dos Quartos 
Particulares;

•  Remodelação de Sala de Espera da Fisio-
terapia e Teto da Piscina;

• Remodelação do Consultório  de 
Oftalmologia;

• Remodelação da Sala de Exames (Consulta 
Externa);

• Colocação de Porta de Vidro Automática no 
acesso às Consultas Externas e Fisioterapia;
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Obras de Reparação Ligeira e Manutenção 
no HSI e ERPI 

Destacam-se como objetivos das obras 
de reparação ligeira e manutenção estes 
equipamentos:

• promover o conforto dos utentes;

• garantir a boa imagem da Instituição;

• manter preventiva e adequadamente os 
equipamentos, de modo a elevar o seu 
tempo de vida útil, bem como garantir 
que funcionam corretamente e dentro dos 
parâmetros de conforto e segurança ideais 
para os utilizadores/utentes;

• reduzir os consumos energéticos.

Desta forma, a conservação preventiva (servi-
ços de construção civil, elétricos, mecânicos 
e de pichelaria nas instalações, pela verifica-
ção e eventual conserto ou substituição de 
equipamentos) foram asseguradas, tendo 
em consideração o ponto de vista funcional, 
da segurança, e económico.

Aquisição de Equipamentos 
Relevantes

• Máquina de Selar PROHS TS 47N 
(Esterilização);

• Microscópio Cirúrgico Leica Provido M530 
(Bloco Operatório) (Figura 32);

• Microscópio Leica M320 (Consultas Exter-
nas - Otorrinolaringologia)

Figura 32. Microscópio Cirúrgico Leica Provido M530

Simulacro de Incêndio

No início da tarde do dia 28 de dezembro de 
2021, foi realizado um simulacro de incêndio 
na Lavandaria da SCMMC, com a intervenção 
dos Bombeiros de Marco de Canaveses e dos 
colaboradores presentes no local (Figura 32).

Figura 33. Simulacro HSI - Lavandaria
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Remodelação da Central 
Térmica

Foi efetuada a remodelação da central térmica 
da ERPI (Figura 34).

Figura 34. Microscópio Cirúrgico Leica Provido M530
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12.
APROVISIONAMENTO 
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12.1. Departamento de Compras 
e Aprovisionamento de Produtos

Este serviço tem como objetivo gerir da forma mais eficiente o processo de 
compras, aprovisionamento e distribuição de produtos alimentares, produ-
tos de limpeza e higiene, processo da lavandaria, fraldas e similares, material 
de escritório e artigos de tipografia.

12.1.1. Atividades realizadas

• Continuar a comprar ao melhor preço de mercado comparando 3 ou 
mais fornecedores;

• Introdução de novos fornecedores no sentido de obter vantagens 
económicas;

• Introdução de novos produtos e outras referências de produtos já exis-
tentes mas mais competitivos;

• Identificação dos produtos em armazém;

• Centralização do armazém de produtos alimentares na ERPI, obtendo 
melhorias a nível de armazenamento dos produtos em qualidade e 
quantidade, o que permitiu aumentar a margem de negociação;

• Melhoria contínua de todas as atividades já em execução com o objetivo 
de tornar este processo cada vez mais consolidado e que permita atingir 
de forma mais eficiente todos os objetivos.

• Renegociação do contrato de fornecimento de produtos de lavandaria 
no qual foram obtidos preços mais competitivos;

• Foram otimizados os programas utilizados nas máquinas da lavandaria 
(máquinas de lavar roupa, sequeiros e de engomadoria) de acordo com 
as necessidades, o que levou a diminuição dos consumos dos produtos;

• Foram otimizados os procedimentos na lavandaria, a iniciar na triagem 
da roupa suja, programas a utilizar na lavagem, secagem e engoma-
doria de forma a rentabilizar recursos energéticos, água, detergentes e 
recursos humanos;



186

RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

• Otimização dos circuitos de transporte da 
roupa suja e limpa;

• Renegociação do acordo comercial para 
fornecimento de produtos de incontinên-
cia, nomeadamente, fraldas, resguardos 
e esponjas de banho tendo sido obtidos 
preços mais competitivos.

12.1.2. Atividades propos-
tas e não realizadas

• Melhorar as condições de acesso ao arma-
zém central de forma a facilitar as cargas e 
descargas de produtos.

12.1.3. Adaptação e recu-
peração do serviço à situa-
ção de Pandemia

• Manteve-se um stock significativo de todos 
os produtos alimentares e de higiene e 
desinfeção de forma a precaver atrasos ou 
quebras de fornecimento por parte dos 
fornecedores;

• Procura de novos produtos e novas solu-
ções e otimização dos recursos disponí-
veis para responder de forma eficiente aos 
desafios que surgem no dia a dia, sempre 
respeitando as normas e regras em vigor. 

• Sempre que se introduziu um produto 
novo, nomeadamente na área de higieni-
zação e desinfeção, foram verificadas as 
fichas técnicas dos mesmos para avaliar 
a sua eficácia perante o vírus; sempre que 
necessário foi readaptada a forma de uti-
lização dos produtos e devida conjugação 
com a utilização do hipoclorito. 
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13.
COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO
(MARKETING) 
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13.1. Marketing e Comunicação

O Departamento de Marketing e Comunicação (DMC) da SCMMC visa a 
garantir a qualidade da comunicação interna e externa, assim como, a coe-
rência da estratégia global da SCMMC, contribuindo para a consolidação de 
uma imagem mais forte e transversal e reputação da instituição. 

A pandemia implicou alterações em diversas áreas de atividade da SCMMC, 
impulsionando para a procura de soluções inovadoras que possibilitem a 
continuidade de intervenção e reforço da qualidade dos serviços.

O DMC deu continuidade à implementação de uma marca sólida, através 
de uma gestão única de conteúdos e canais de comunicação da Instituição 
(site e redes sociais), promoção junto dos Media, bem como profissionalizar 
a comunicação das diferentes áreas e serviços, identificar novos mercados, 
parceiros e oportunidades de evolução face à realidade da Organização.

2021 afirmou-se num ano de atuação, reforço e restruturação do DMC atra-
vés da inclusão de um profissional da área de Comunicação e Marketing, 
com o objetivo crescente de melhoria contínua e implementação de boas 
práticas neste setor.

13.2. Redes Sociais

A SCMMC está presente em três plataformas socias: Facebook, Instagram 
e Linkedin. Durante o ano de 2021 estas foram as principais redes de comu-
nicação de serviços e atividades desenvolvidas, assim como de partilha de 
informação à comunidade interna e externa. A página Linkedin apenas foi 
criada a meados de julho do mesmo ano.
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13.2.1. Facebook

O Facebook continua a ser a principal rede de difusão de notícias e de 
contacto com a comunidade da SCMMC. Ao longo de 2021 obteve um cres-
cimento de aproximadamente 11% relativamente a novos seguidores. No 
final do ano civil, a página tinha alcançado os 4181 “Gostos”, dos quais 423 
são novos seguidores, como demonstrado nas Figuras 35 e 36.

Durante o ano foram feitos 130 contactos através do chat do Facebook de 
pedidos de informação ou de agendamentos de consulta, que foram enca-
minhados para o serviço de consulta externa.

Figura 35. Total de Gostos na página até ao final do ano 2021

Figura 36. Atividade dos seguidores 2021
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Em termos de alcance (por idade, género e região) a página detém 75% de 
público feminino e 25% de público masculino, com idades compreendidas 
entre os 25 e 55 anos, principalmente da região norte (Figura 37). 

Figura 37. Alcance da página (idade, gênero e região)

Durante o ano foram realizadas no total 350 publicações, em média 1 publi-
cação por dia. Na Figura 38 estão representadas as principais publicações 
com melhor performance.

Figura 38. Conteúdos com melhor desempenho do facebook
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Entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, a SCMMC obteve um 
aumento de 10,6% no alcance das publicações (Figura 39). O alcance cor-
responde ao número de pessoas que viram qualquer conteúdo da página 
ou sobre a página, incluindo publicações, histórias, informações.

Figura 39. Alcance dos conteúdos

13.2.2. Instagram

O Instagram obteve um crescimento gradual com cerca de 207 novos segui-
dores em 2021. Atualmente conta com uma comunidade de 516 seguidores. 
Foi a rede social com mais impacto de crescimento a nível de alcance e 
visitas, segundo as estatísticas (Figuras 40 e 41).

Figura 40. Número de visitas e seguidores no Instagram
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Figura 41. Alcance das publicações

No ano de 2021 foram feitas cerca de 214 publicações. Na Figura 42 estão 
representadas as principais publicações com melhor desempenho.

Figura 42. Conteúdos com melhor desempenho do instagram

Em termos de alcance (por idade, género e região) a página detém 72,9% de 
público feminino e 27,1% de público masculino, com idades compreendidas 
entre os 25 e 45 anos (Figura 43).
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13.2.3. Linkedin

O Linkedin foi criado a 6 de julho de 2021 com o intuito de aproximar a 
SCMMC das restantes indústrias e profissionais. O Intuito é partilhar e infor-
mar o público externo de atividades e ações desenvolvidas pela SCMMC no 
âmbito social e profissional. Conta atualmente com 132 seguidores (Figuras 
44 e 45) e 28 publicações.

Figura 43. Alcance da página (idade, gênero e região) Instagram

Figura 44. Linha temporal de seguidores
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Figura 45. Dados demográficos dos seguidores

13.2.4. Website

A gestão e monitorização do website da SCMMC passou autonomamente 
em junho de 2021 para o DMC. Com isto, nos meses posteriores foram inte-
gradas as ferramentas de monitorização e campanhas: Analytics e Adwords. 
Os dados do Google Analytics permitiram visualizar o número de visitas 
que recebemos, assim como as páginas que os utilizadores mais procuram.

No final de 2021 o website obteve 10 mil visitas e 7025 utilizadores (setembro 
a dezembro), maioritariamente através de pesquisa orgânica e direta. Na 
Figura 46 estão representadas as páginas mais visualizadas ao longo do ano 
e na Figura 47 o resumo de utilizadores e sessões efetuadas.
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Figura 46. Páginas mais visitadas

Figura 47. Resumo utilizadores e sessões

13.3. Coluna de Saúde - Santa 
Saúde no Marco (S3M)

Tendo em conta a atuação da SCMMC na área da Saúde, e no sentido de 
cumprir com a responsabilidade de promover a Educação para a Saúde da 
população do Marco de Canaveses, a SCMMC continuou a ter a seu cargo 
a publicação regular de uma Coluna de Saúde designada Santa Saúde-
-Saúde no Marco (S3M). O Jornal “A Verdade” continuou a ser um parceiro da 
SCMMC nas suas várias atividades, salientando-se a renovação da publicação 
da coluna “Santa Saúde–Saúde no Marco”. O compromisso de manter a 
Santa Casa como instituição de referência para os Marcoenses, representou 
uma grande responsabilidade para com a comunidade. Em 2021, a coluna 
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Santa Saúde, abordou um conjunto de temas relevantes para a saúde dos 
Marcoenses, com a colaboração dos profissionais de saúde e do setor social 
da SCMMC. Toda a instituição esteve envolvida naquilo que é a sua missão 
de informar, educar e divulgar o que é feito na SCMMC. A proposta apro-
vada pela Administração do jornal “A Verdade” e apresentada em Reunião 
da Mesa Administrativa da SCMMC, foi aprovada por unanimidade. Nesta 
coluna foram publicados trabalhos da autoria de vários colaboradores da 
SCMMC contemplando trabalhos de diversas especialidades da SCMMC. A 
coordenação da mesma ficou ao cargo da Provedora, Prof. Doutora Maria 
Amélia Ferreira, e da Dra. Teresa Almeida. Continuamos a publicitação da 
coluna de saúde nas redes sociais da SCMMC e a publicação da coluna em 
formato digital, na medida em que os artigos que saem em papel, voltam 
a ser publicados online.

No que diz respeito à comunicação e branding da SCMMC também a coluna 
de saúde foi submetida a nova imagem. Em 2021, a “Santa Saúde” manteve 
o mesmo prestígio, mas com um novo logotipo e modelo de publicação 
associado (Figuras 48 e 49).

Figura 48. Logotipo Santa Saúde
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Na Tabela 45 estão descritas as várias edições da coluna em formato papel 
e online.

Figura 49. Post Coluna de Saúde

 

Número edição Data edição Autor Tema 

943 07/01/21 Teresa Almeida Em 2021, torne o seu 
corpo e o nosso planeta 

mais saudável! 

944 21/01/21 Francisca Aguiar Vacinação contra a COVID-
19 em doentes reumáticos 

945 04/02/21 Luís Lencastre Dia Mundial da Luta contra 
o Cancro 

946 18/02/21 Maria João Magalhães 2021: minimizar o impacto 
da pandemia na saúde 

digestiva 

947 04/03/21 Sandra Monteiro Ansiedade: um dos 
sintomas psicológicos da 

COVID-19  

948 18/03/21 Joana Ribeiro A importância da 
reabilitação respiratória na 

pessoa PÓS COVID 

949 31/03/21 João Amaro e Abel 
Monteiro 

Reabilitação após infeção 
por COVID-19 

950 15/04/21 Jorge Dores A disfunção erétil – visão 
de um endocrinologista 

951 29/04/21 Raquel Ferreira O desafio do apoio social 
na velhice 

952 13/05/21 Fernando Ramos Isquemia 

953 27/05/21 Dra. Leonilde Machado COVID-19 em idade 
pediátrica 

954 09/06/21 Luísa Sá Pereira Cárie dentária 

955 24/06/21 Bruno Ribeiro COVID-19 e sequelas na 
saúde mental 

956 08/07/21 José Guilherme Pereira As vacinas salvam vidas 

Tabela 45. Coluna de Saúde - Santa Saúde no Marco (S3M) 
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Número edição Data edição Autor Tema 

943 07/01/21 Teresa Almeida Em 2021, torne o seu 
corpo e o nosso planeta 

mais saudável! 

944 21/01/21 Francisca Aguiar Vacinação contra a COVID-
19 em doentes reumáticos 

945 04/02/21 Luís Lencastre Dia Mundial da Luta contra 
o Cancro 

946 18/02/21 Maria João Magalhães 2021: minimizar o impacto 
da pandemia na saúde 

digestiva 

947 04/03/21 Sandra Monteiro Ansiedade: um dos 
sintomas psicológicos da 

COVID-19  

948 18/03/21 Joana Ribeiro A importância da 
reabilitação respiratória na 

pessoa PÓS COVID 

949 31/03/21 João Amaro e Abel 
Monteiro 

Reabilitação após infeção 
por COVID-19 

950 15/04/21 Jorge Dores A disfunção erétil – visão 
de um endocrinologista 

951 29/04/21 Raquel Ferreira O desafio do apoio social 
na velhice 

952 13/05/21 Fernando Ramos Isquemia 

953 27/05/21 Dra. Leonilde Machado COVID-19 em idade 
pediátrica 

954 09/06/21 Luísa Sá Pereira Cárie dentária 

955 24/06/21 Bruno Ribeiro COVID-19 e sequelas na 
saúde mental 

956 08/07/21 José Guilherme Pereira As vacinas salvam vidas 

957 22/07/21 Mário Pinto Envelhecimento e 
fragilidade 

958 05/08/21 Mariana Gomes Envelhecer em casa e na 
comunidade 

959 19/08/21 Miguel Carvalho Clareza e comunicação nos 
procedimentos 

administrativos inerentes 
à prática médica e sua 
repercussão na relação 

médico-doente  

960 02/09/21 Rita Vieira Prevenir é o melhor 
remédio 

961 16/09/21 Pedro Carneiro Dor neuropática – uma 
doença invisível 

962 30/09/21 Não saiu coluna de coluna 

963 14/10/21 J. Agostinho Marques COVID-19: de epidemia a 
endemia 

964 28/10/21 Fleming Oliveira 

 

Dia da Prevenção do 
Cancro da Mama 

965 11/11/21 Pedro Magalhães A importância da 
Cardiologia para uma 

prática desportiva segura 

966 25/11/21 Bruno Ribeiro Homossexualidade em 
2021 

967 09/12/21 Leonilde Machado Mitos em pediatria 

968 22/12/21 J. Agostinho Marques Tempo de vacinar as 
crianças 
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957 22/07/21 Mário Pinto Envelhecimento e 
fragilidade 

958 05/08/21 Mariana Gomes Envelhecer em casa e na 
comunidade 

959 19/08/21 Miguel Carvalho Clareza e comunicação nos 
procedimentos 

administrativos inerentes 
à prática médica e sua 
repercussão na relação 

médico-doente  

960 02/09/21 Rita Vieira Prevenir é o melhor 
remédio 

961 16/09/21 Pedro Carneiro Dor neuropática – uma 
doença invisível 

962 30/09/21 Não saiu coluna de coluna 

963 14/10/21 J. Agostinho Marques COVID-19: de epidemia a 
endemia 

964 28/10/21 Fleming Oliveira 

 

Dia da Prevenção do 
Cancro da Mama 

965 11/11/21 Pedro Magalhães A importância da 
Cardiologia para uma 

prática desportiva segura 

966 25/11/21 Bruno Ribeiro Homossexualidade em 
2021 

967 09/12/21 Leonilde Machado Mitos em pediatria 

968 22/12/21 J. Agostinho Marques Tempo de vacinar as 
crianças 

 

 

 
 
 

 

13.4. Conversas de Saúde 

As Conversas de Saúde são realizadas em parceria com a Rádio Marcoense 
FM (93.3FM). O objetivo destas emissões é divulgar para a Sociedade as 
atividades da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses (Tabela 
46). Não se trata de um programa publicitário de serviços, mas de uma 
informação cuidada dos problemas de saúde da população e do modo 
como uma instituição da Economia Social lhes poderá dar resposta. Em 
2021 foram realizadas 50 emissões. 

No ano civil 2021 foram ainda entregues Certificados de Participação na 
Coluna e Conversas de Saúde. É ainda enviado ao autor e-mail de agra-
decimento e link para visualização online da edição respetiva em que se 
enquadra o seu artigo.

O podcast “Conversas de Saúde” também renovou a imagem com um novo 
logotipo e novos modelos de publicação (Figuras 50 e 51).

 

Figura 50. Logotipo Conversas de Saúde
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Figura 51. Posts Conversas de Saúde

 
 

Número Data  Especialidade Colaborador da 
SCMMC 

TEMA 

96 6 de 
janeiro 

Provedora Maria Amélia Ferreira Que Misericórdia em 2021? A retoma de 
um “novo normal” e o desafio do futuro 

97 13 de 

janeiro 

Pneumologia J. Agostinho Marques CoVID19 - Vem aí confinamento 

98 20 de 

janeiro 

Gestão 

Estratégica 

António Ferreira A Pandemia em Portugal 

99 27 de 

janeiro 

Psicologia Lilia Pinto/Mª Amelia 
Ferreira 

Estratégia de intervenção integrada na 

saúde em tempo de pandemia 

100 3 de 

fevereiro 

Cirurgia Geral Luis Lencastre Dia Mundial da Luta contra o Cancro 

101 10 de 

fevereiro 

Pediatria Leonilde Machado CoVID-19 e as crianças 

102 17 de 

fevereiro 

Pneumologia J. Agostinho Marques CoVID-19 e as vacinas 

103 24 de 

fevereiro 

Ortopedia Jorge Mendes/Sofia 
Esteves Vieira 

Dia mundial de combate a LER/DORT 

104 3 de 

março 

Provedora Maria Amélia Ferreira Dia da Mulher  

105 10 de 

março 

MGF Paulo Cristiano Hipertensão e cefaleias na abordagem 

em Medicina Geral e Familiar 

Tabela 46. Mapa de temas das Conversas de Saúde
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106 17 de 

março 

Gastroenterologia Helena 
Hipólito/Joana 
Monteiro 

Descomplicar a preparação intestinal na 

colonoscopia 

107 24 de 

março 

Pneumologia J. Agostinho Marques Tuberculose 

108 31 de 

março 

Podologia Filipe Alves Calçado: a importância de uma escolha 

acertada 

109 7 de abril SCMMC Mª Amélia 
Ferreira/Lilia 
Pinto/Teresa Almeida 

Estratégia da saúde em proximidade 

110 14 de abril MGF José Guilherme Rastreios populacionais 

111 21 de abril MGF Rita Vieira Acompanhamento da gravidez 

112 28 de abril Pneumologia J. Agostinho Marques Medicina do Trabalho 

113 5 de maio Ginecologia Joana Barros Como se faz uma Mãe 

114 12 de 

maio 

Dia Aberto Dia Aberto 8º Dia Aberto da SCMMC 

115 19 de 

maio 

Cardiologia Miguel Moz Doença coronária 

116 26 de 

maio 

MGF Mário Pinto Saúde do idoso 

117 2 de junho Pediatria Joana Pimenta "As crianças precisam de férias- que 

cuidados devemos ter?" 

118 9 de junho Cardiologia Pedro Magalhães Medicina Desportiva 

119 16 de 

junho 

Cirurgia Geral José Fleming Doenças da Mama/Cirurgia Oncológica 

120 23 de 

junho 

MISSE Mariana 

Gomes/Provedora 

MISSE 

121 30 de 

junho 

MGF Mário Pinto Feridas 

122 7 de julho Diretor Clínico 

SCMMC 

J. Agostinho Marques A CoVID Hoje 

123 14 de 

julho 

MGF José Guilherme Vacinas salvam vidas 

124 21 de 

julho 

Gestão 

Estratégica 

António Ferreira O atual ponto de situação da Covid 19 

em Portugal 

125 28 de 

julho 

MGF Mário Pinto Atividades preventivas de verão nas 

pessoas idosas 

126 4 de 

agosto 

Psicologia Mariana Gomes Envelhecer em casa e na comunidade 

127 11 de 

agosto 

Fisioterapia Francisca 

Estrela/Catia 

Envelhecer em casa: estratégias para 

uma vida saudável 

128 18 de 

agosto 

Dermatologia Armando Baptista Efeitos do sol na pele e doenças 
causadas ou agravadas pela radiação 

solar 
129 25 de 

agosto 

Cirurgia Vascular Fernando Ramos Insuficiência venosa no período estival 

130 1 de 

setembro 

Podologia Filipe Alves Podologia desportiva 
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120 23 de 

junho 

MISSE Mariana 

Gomes/Provedora 

MISSE 

121 30 de 

junho 

MGF Mário Pinto Feridas 

122 7 de julho Diretor Clínico 

SCMMC 

J. Agostinho Marques A CoVID Hoje 

123 14 de 

julho 

MGF José Guilherme Vacinas salvam vidas 

124 21 de 

julho 

Gestão 

Estratégica 

António Ferreira O atual ponto de situação da Covid 19 

em Portugal 

125 28 de 

julho 

MGF Mário Pinto Atividades preventivas de verão nas 

pessoas idosas 

126 4 de 

agosto 

Psicologia Mariana Gomes Envelhecer em casa e na comunidade 

127 11 de 

agosto 

Fisioterapia Francisca 

Estrela/Catia 

Envelhecer em casa: estratégias para 

uma vida saudável 

128 18 de 

agosto 

Dermatologia Armando Baptista Efeitos do sol na pele e doenças 
causadas ou agravadas pela radiação 

solar 
129 25 de 

agosto 

Cirurgia Vascular Fernando Ramos Insuficiência venosa no período estival 

130 1 de 

setembro 

Podologia Filipe Alves Podologia desportiva 

131 8 de 

setembro 

Capelania Padre Samuel Félix Assistência espiritual em ambiente 

hospitalar 

132 15 de 

setembro 

Ginecologia Marta Barbosa Obesidade na gravidez 

133 22 de 

setembro 

Pneumologia J. Agostinho 
Marques/Ana 
Pinheiro 

Perturbações do sono 

134 29 de 

setembro 

MGF Mário Pinto Dia Mundial do Idoso 

135 6 de 

outubro 

Agostinho 

Marques 

Pneumologia CoVID 19 - O desconfinamento 

136 13 de 

outubro 

Lilia 
Pinto/Francisca 
Estrela 

Psicologia/Terapia 

Ocupacional 

Vamos falar de saúde mental 

137 20 de 

outubro 

Nutrição Ana Teresa Almeida Dia da Alimentação "As nossas ações são 

o nosso futuro" 

138 27 de 

outubro 

Cirurgia Geral José Fleming Dia Mundial da Prevenção do Cancro da 

Mama 

139 3 de 

novembro 

MGF Mário Pinto A Diabetes 

140 10 de 

novembro 

ORL Vítor Cardoso Otorrinolaringologia 

141 24 de 
novembro 

Pneumologia J. Agostinho Marques CoVID-19 

142 15 de 

dezembro 

Psicologia André Ramos/Lília 

Pinto 

Projeto Bairros Saudáveis-Incluir para 

Melhorar 

143 22 de 
dezembro 

Pneumologia J. Agostinho Marques Medidas de prevenção para as Festas 
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13.5. Branding e Comunicação SCMMC
No ano 2021 teve início a implementação e reprodução da Identidade Gráfica, através da reno-
vação de todo o material Corporativo da Instituição, como flyers, folhetos informativos, cartazes, 
envelopes de exames, etc.

Foram também criados novos materiais para novas áreas e para os projetos sociais, (Figuras 52, 
53 e 54).

Figura 52. Cartaz de Divulgação da Consulta de Medicina Dentária
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Figura 53. Branding SCMMC

Figura 54. Logotipos Bairros Saudáveis e Musicalidade
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13.6. A SCMMC e a Comunidade 
Envolvente

No ano 2021, a SCMMC realizou, mais uma vez, junto da comunidade estu-
dantil o “IX Dia Aberto da SCMMC”, no qual se procedeu em formato digi-
tal a uma visita ao Hospital de Santa Isabel, através da articulação com o 
Agrupamento de Escolas. Toda a conferência foi concretizada à distância, 
adaptando-se à situação pandémica. 
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14.
GESTÃO 
ADMINISTRATIVA
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14.1. Secretariado da 
Administração

O Secretariado da Administração, no decorrer do ano de 2021, assessorou a 
Senhora Provedora Doutora Maria Amélia Ferreira, o Diretor Clínico Doutor 
José Agostinho Marques, o Gestor Estratégico Doutor António Ferreira, e o 
Diretor de Serviços Dr. Miguel Ferreira. 

É um serviço que funciona como apoio à Administração e ao Utente, que 
decorreu num ano com muitas dificuldades devido ao CoVID-19. Foi muito 
importante a presença física para atender os utentes nos pedidos de rela-
tórios clínicos, declarações e dúvidas relativamente ao funcionamento dos 
serviços da SCMMC. Os serviços encaminham os utentes para o Secretariado 
da Administração, de forma a garantir informação mais precisa e cuidada.

14.1.1 Assessoria ao Exercício de Funções 
da Provedora 

• Presença na Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Santa casa da 
Misericórdia de Bom Jesus de Matosinhos, 4 de janeiro;

• Reunião com a Dra. Fernanda Oliveira da ARSNorte, 5 de janeiro;

• Assinatura da Adenda do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS), no Instituto de Segurança Social do Porto, 13 de janeiro;

• Presença na Reunião da Comissão Distrital de Cooperação do Porto no 
Instituto de Segurança Social do Porto, 26 de janeiro;

• Reunião na Câmara Municipal do Marco de Canaveses com o Vereador 
Paulo Couto, 1 de fevereiro;
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• Reunião na Camara Municipal do Marco 
de Canaveses com a Dra. Cristina Pereira, 
2 de fevereiro;

• Participação na reunião dos Rotários do 
Marco de Canaveses, 5 de fevereiro

• Presença na reunião do Conselho da 
Comunidade do ACES Tamega I – Baixo 
Tâmega, 9 de fevereiro;

• Reunião no Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa, 9 de fevereiro;

• Presença na reunião ordinária do Plenário 
de CLAS da Rede Social do Marco de Cana-
veses, 11 de fevereiro;

• Reunião Com a Presidente da Câmara 
Municipal do Marco de Canaveses, Dra. 
Cristina Vieira, 15 de fevereiro;

• Presença na Cerimónia de Receção ao 
Médico Interno 2021, a convite do Presi-
dente do Conselho Regional da Ordem dos 
Médicos, 18 de fevereiro (Figura 55);

Figura 55. Sessão de receção ao médico interno

• A Doutora Maria Amélia Ferreira foi conde-
corada, no Palácio de Belém, por Sua Exa. o 
Presidente da República Marcelo Rebelo de 
Sousa, com a Ordem do Mérito. Esta “des-
tina-se a galardoar atos ou serviços meri-
tórios praticados no exercício de quaisquer 
funções, públicas ou privadas, que reve-
lem abnegação em favor da coletividade”. 
Foi-lhe atribuída no reconhecimento das 
funções exercidas como Consultora para 
a Saúde da Presidência da República, no 
primeiro mandato Presidencial de Marcelo 
Rebelo de Sousa (Figura 56). Representa o 
reconhecimento do cumprimento do com-
promisso assumido ao serviço de Portugal, 
junto do mais alto representante da Nação, 
3 de março;

Figura 56. Atribuição da Ordem de Mérito

• Participação no I Congresso Nacional das 
Organizações Sociais (online), 12 de março;

• Reunião do Secretariado Regional do Porto 
– UMP (online), 18 de março;

• Assinatura da Adenda do Protocolo de 
Emergência Alimentar no Instituto de 
Segurança Social do Porto, 22 de março;

• Participação da Senhora Provedora como 
oradora no Webinar “O papel das IPSS no 
combate à pandemia”, 26 de março;

• Participação na reunião do Conselho 
Nacional da UMP, Fátima, 8 de maio;

• Participação na reunião do Instituto de 
Segurança Social do Porto, 13 de maio;
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• Participação na Tomada de Posse do Reitor 
da UTAD, 14 de maio;

• Participação na apresentação da exposição 
de fotografia “Só Neste Porto” e do filme 
Lockdow Porto, a convite da Irmandade 
dos Clérigos, 18 de maio;

• Participação na Assembleia Geral da UMP, 
Fátima, 22 de maio;

• Participação via zoom na reunião com o 
Tema “Tendo em conta o tecido social, 
como poderá evoluir a saúde/SNS na sua 
região na próxima década?”, 25 de maio;

• Maria Amélia Ferreira, Provedora da Santa 
Casa da Misericórdia, foi galardoada com 
o Prémio “ACTIVA – Mulheres Inspiradoras 
2020”, na categoria SOLIDARIEDADE, atri-
buído em cerimónia que decorreu a 27 de 
maio de 2021, no Teatro Tivoli, Lisboa. Os 
Prémios “ACTIVA – Mulheres Inspiradoras 
2020”, distinguem as mulheres que, ao 
longo do último ano, mais se destacaram 
como Mulheres Inspiradoras em seis áreas 
distintas: Artes; Ciência; Desporto; Negó-
cios; Solidariedade; Sustentabilidade. A 
escolha das nomeadas foi da responsabi-
lidade da revista ACTIVA e de um júri, cons-
tituído por: Conceição Zagalo, Luís Marques 
Mendes, Mafalda Anjos e Maria de Belém.

Na atribuição do galardão (Figura 57), assina-
lou “ser inspiradora, é manter a capacidade 
de liderar caminhos que colocam o conheci-
mento ao serviço da sociedade, para deixar 
como legado um mundo melhor. A pandemia 
COVID-19 constitui um teste à solidariedade 
social. A inspiração em tempo de pandemia 
COVID-19, a maior adversidade do mundo 
global, reforçou o sentido de comunidade no 
“cuidar” e inspira o valor imaterial do Amor. É 
isso que pauta a minha intervenção na socie-
dade, no cuidar dos mais frágeis, através do 
desenvolvimento sustentável da nossa região 
no cumprimento das minhas responsabilida-
des como cidadã”.

Figura 57. Sessão de atribuição do prémio ACTIVA

• Participação na Homenagem ao Provedor 
da SCM de Vila de Conde, 11 de junho;

• Participação na reunião dos Secretariados 
Regionais do Norte da UMP, 19 de junho;

• Participação na Gala 1000 edições do Jor-
nal o Gaiense, 25 de junho;

• Participação no Grupo de Trabalho da área 
da Saúde|Saúde em Portugal 2030, 5 de 
julho;

• Participação reunião (online) das Plata-
formas Supraconcelhias do Tâmega, sob 
o tema “Cuidador Informal”, dia 24 de 
setembro;

• Participação na apresentação Pública da 
Adesão do Marco de Canaveses à Rede de 
Autarquias para a Igualdade, com a pre-
sença da Presidente da Direção da Questão 
de Igualdade – Associação para a Inovação 
Social, Ana Paixão, – Exposição “Eu Sou 
Mais Igual”, 25 de outubro

• Assinatura da Adenda do Acordo de 
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Cooperação da ERPI no Instituto de Segu-
rança Social do Porto, 29 de outubro;

• Participação na Cerimónia de abertura 
do 30º Congresso da Ordem dos Médi-
cos Dentistas no Altice Fórum Braga, 5 de 
novembro;

• Participação na reunião do Conselho 
Nacional da UMP, Fátima, 6 de novembro;

• Participação na reunião do Conselho 
Nacional da UMP, Fátima, 22 de novembro;

• Reunião no Instituto de Segurança Social 
do Porto com a Dra. Rosário Loureiro, 25 
de novembro;

• Participação no Fórum “Cuidar de Quem 
Cuida de Todos”, dedicado à saúde e à ação 
social, no Auditório do Museu D. Diogo de 
Sousa, em Braga, 20 de dezembro;

Reuniões da ASSEMBLEIA GERAL 

• Reunião Ordinária da Assembleia Geral da 
SCMMC, 29 de maio;

• Reunião Ordinária da Assembleia Geral da 
SCMMC, 20 de novembro;

• Eleições dos Órgãos Sociais da SCMMC, 11 
de dezembro.

Reuniões da mesa administrativa

• Reunião da Mesa Administrativa, a 19 de 
janeiro;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 3 de 
fevereiro;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 10 de 
fevereiro;

• Reunião da Mesa Administrativa, 22 de 
fevereiro;

• Reunião da Mesa Administrativa, 24 de 
fevereiro;

• Reunião da Mesa Administrativa, 11 de 
março;

• Reunião da Mesa Administrativa, 17 de 
março;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 19 de 
abril;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 18 de 
maio;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 16 de 
junho;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 23 de 
julho;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 30 de 
agosto;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 27 de 
outubro;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 3 de 
novembro;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 15 de 
novembro;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 24 de 
novembro;

• Reunião da Mesa Administrativa, a 9 de 
dezembro.

Representação da Mesa Administrativa no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
nº 1 do Marco

A Mesa Administrativa esteve representada no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Nº 
1 do Marco pelo Prof. António Silva, mesário da 
SCMMC, nas seguintes reuniões:

• Reunião do Conselho Geral, a 23 de março;

• Reunião do Conselho Geral, a 29 de julho.
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Representação Institucional da Mesa Admi-
nistrativa da SCMMC

A Mesa Administrativa esteve representada em 
diversos eventos, tornando visível a intervenção 
e integração da SCMMC quer nas atividades 
locais, quer ainda em realizações institucionais.  

14.1.2. Atividades 

Transversais

1. Dia Mundial do Doente;

2. Páscoa

• A Santa Casa da Misericórdia de Marco 
de Canaveses saudou, nesta Páscoa cele-
brada em “condições limitadas” decorrente 
da pandemia, todos e cada um dos seus 
colaboradores, agradecendo reconhecida-
mente todo o apoio e colaboração presta-
dos, desejando uma Santa Páscoa vivida 
com fé renovada, paz e esperança (Figura 
58).

Figura 58. Pagela distribuída aos colaboradores

Publicação de artigo de opinião pela Prove-
dora da SCMMC (SCM Santo Tirso)

Ao longo de 2021, houve contribuições várias 
com outras entidades da Economia Social 
de que é exemplo a publicação realizada no 
âmbito da Santa Casa da Misericórdia de Santo 
Tirso (Figura 59).

Figura 59. Contribuição na publicação da Santa Casa 
Misericórdia de Santo Tirso

Publicação de artigo de opinião pela Prove-
dora da SCMMC (SCM Santo Tirso)

• Ao longo de 2021, houve contribuições 
várias com outras entidades da Economia 
Social de que é exemplo a publicação rea-
lizada no âmbito da Santa Casa da Miseri-
córdia de Santo Tirso (Figura 58).

Abril - mês internacional da prevenção dos 
maus tratos na infância

• A SCMMC juntou-se ao movimento, lan-
çado no concelho pela CPCJ Marco de 
Canaveses “Serei o que me deres... que seja 
AMOR” (Figura 60).
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Figura 60. Participação no Mês Internacional da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância                                    

Dia de Nossa Senhora da Misericórdia e dia 
de Santa Isabel

• Nos dias 31 de maio e 4 de julho de 2021 
foram assinalados o dia de nossa senhora 
da misericórdia e o dia de santa isabel, 
respetivamente.

Postal de Natal 2022

• Envio de postal de Boas Festas (versão 
online) aos colaboradores e Irmãos da 
SCMMC e outras Entidades Externas que 
colaboram com a Instituição (Figura 61).

Figura 61. Postal de Natal                                    

14.2. Secretariado 
Regional do Porto

A Direção do Secretariado Regional do Porto 
da União das Misericórdias Portuguesas para 
o quadriénio 2020/2023 manteve a equipa 
que já se encontrava em funções - Provedora 
da Misericórdia de Marco de Canaveses 
(Maria Amélia Ferreira), o Senhor Provedor 
da Misericórdia de Vila Nova de Gaia (Artur 
Almeida Leite) e o Senhor Provedor da 
Misericórdia de Penafiel (Joaquim Barbosa 
Esteves).

14.2.1. Envio de Informa-
ção para as Misericórdias 
do Secretariado Regional 
do Porto

• Envio em nome do SRP - Decreto n.º 
2-A/2021 - Regulamenta a prorrogação do 
estado de emergência decretado pelo Pre-
sidente da República, 7 de janeiro.

• Envio de informações de como proceder 
relativamente á Votações nos Lares - Elei-
ções presidenciais de 2021, 14 de janeiro.

• Envio em nome do Secretariado Regional 
do Porto - Decreto n.º 3-A/2021   e Decreto-
-Lei n.º 6-A/2021, 14 de janeiro.

• Envio de informação do Decreto n.º 
3-A/2021 Regulamenta o estado de emer-
gência decretado pelo Presidente da 
República Decreto-Lei n.º 6-A/2021 Altera 
o regime contra ordenacional no âmbito 
da situação de calamidade, contingência 
e alerta e agrava a contraordenação rela-
tiva ao teletrabalho obrigatório durante o 
estado de emergência, 14 de janeiro.
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• Envio de informações para o início da vaci-
nação contra a CoVID19 nos Lares, Lares 
Residenciais e UCC, 14 de janeiro.

• Pedido a todas as Misericórdias do SRP-
-UMP do número de óbitos nas Misericór-
dias nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020, 18 de janeiro.

• Pedido de contribuições para a reunião da 
Comissão Distrital de Cooperação do ISS, 
que se realizou no dia 26 de janeiro de 2021.

• Envio de informação para todas as Miseri-
córdias do Programa Adaptar Social +|For-
mação - Prevenção e Combate ao Covid19 
em Respostas Sociais com Grupos de Risco 
Distrito de Porto I_09/03/2021, 5 de março.

• Envio de informação para orientação das 
Misericórdias com as diretivas do Governo 
no sentido de “Controlar a Pandemia”, 
aprovadas e publicadas pelo Conselho de 
Ministros, de 11 de março de 2021.

• Reunião da UMP com as Misericórdias do 
Distrito de Porto, via ZOOM, 18 de março.

• Envio por email de mensagem “O Secre-
tariado Regional do Porto da UMP saúda 
todas e cada uma das suas Misericórdias 
desejando uma Santa Páscoa vivida na 
renovação da fé, esperança e caridade!” 
para todas as Misericórdias do SRP, 30 de 
março.

• Envio de informações sobre o Decreto 
n.º 6/2021 de 3 de abril – “Regulamenta o 
estado de emergência decretado pelo Pre-
sidente da República”, 8 de abril.

• Distribuição de Máscaras cirúrgicas pelas 
Misericórdias Azurara, Baião, Maia, Penafiel, 
Unhão, Valongo, Vila Nova de Gaia ofereci-
das pelo Lidl à UMP, 14 de abril.

• Pedido, com urgência, dos dados referen-
tes à situação da vacinação dos utentes 
e colaboradores de cada uma das Miseri-
córdias, solicitada pela UMP, indicando em 

separado o número de pessoas - utentes e 
colaboradores que aguardam vacinação (1ª 
ou 2ª dose), 19 de abril.

• Envio para a UMP do Estado de Vacinação 
do Secretariado Regional do Porto da UMP, 
no dia 20 de abril.

• Solicitação às Misericórdias do SRP, infor-
mações para serem apresentadas na reu-
nião dos Representantes da Comissão 
Distrital de Cooperação do Porto, pela(o) 
Representante da UMP, relativas aos pro-
blemas das Santas Casas de que são pro-
vedores (as). Estando agendada para o dia 
12 de maio de 2021, 30 de abril.

• Participação na Reunião do Conselho 
Nacional da UMP, Fátima, 8 de maio.

• Na sequência da reunião da Comissão 
Distrital de Cooperação do Porto, no dia 
13 de maio 2021, alertamos - de modo 
urgente - os Senhores(as) Provedores(as) 
de que o PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL+ - 
REFORÇO - DESPACHO Nº3379/2021, 19/03 
- se encontrava aberto para as respostas 
Sociais (Lares Residenciais e ERPI) até 27 
de julho de 2021, 14 de maio.

• Participação na Assembleia Geral da UMP, 
Fátima, 22 de maio.

• Envio da informação de que o Instituto da 
Segurança Social aceitou alterar a plata-
forma no que respeita à inclusão de verbas 
das comparticipações, 31 de maio.

• Envio de informação sobre a Lei n.º 33/2021 
de 28 de maio “Sumário: Prorroga a isenção 
de imposto sobre o valor acrescentado para 
as transmissões e aquisições intracomuni-
tárias de bens necessários para combater 
os efeitos da pandemia da doença COVID 
-19.”,01 de junho.

• Envio de informação do agendamento da 
reunião dos Secretariados Regionais de 
Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo 
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e Vila Real que vai decorrer no dia 19 de 
junho no Altice Fórum Braga às 10h30, 02 
de junho.

• Publicação de um artigo na revista da 
Misericórdia de Santo Tirso com o tema- 
“O impacto da COVID-19 nas Misericórdias 
a reconstrução do Futuro com a Economia 
Social” autoria da Presidente do Secreta-
riado Regional do Porto, Doutora Maria 
Amélia Ferreira, junho de 2021.

• Envio da Ordem de Trabalhos da reunião 
dos Secretariados Regionais de Braga, Bra-
gança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real 
que vai decorrer no dia 19 de junho no 
Altice Fórum Braga às 10h30, a 14 de junho.

• Envio de informação sobre a Portaria 
128/2021, 2021-06-24 – DRE (Apoio ao 
Reforço de Emergência de Equipamentos 
Sociais e de Saúde (MAREESS)),24 junho.

• Envio de informação da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, que 
altera as medidas aplicáveis em situação 
de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID -19, 02 de agosto.

• Envio de informação do Aviso de Abertura 
de Concurso Investimento RE-C03-I01 - 
Nova Geração de Equipamentos e Respos-
tas Sociais N.º 01/C03-i01/2021 e RE-C03-i01.
m04 – Mobilidade Verde Social – Aquisição 
de veículos elétricos, 15 de setembro.

• Envio de informação sobre o Congresso 
Internacional em Cuidados Continuados, 
CICC2021 » 07 e 08 de Outubro de 2021 » 
em Direto para todo o Mundo através da 
plataforma ZOOM, 21 de setembro.

• Participação na reunião online da Platafor-
mas Territoriais Supraconcelhias do Grande 
Porto e do Tâmega, 24 de setembro.

• Envio de informação dos eventos que a 
UMP com o tema “o Envelhecimento” 
para as Misericórdias e para a sociedade 

portuguesa, a conferência teve lugar em 
Peso da Régua, no dia 15 de outubro.

• Participação na Sessão de Debate subordi-
nada ao tema “Quem cuida dos Cuidado-
res? No Auditório do Museu de Serralves 
(Fundação Serralves), Porto, dia 28 de 
outubro.

• As Teva Talks  criaram um fórum/espaço 
para discussão, formação e informação 
para ajudar os doentes, os seus cuidado-
res e profissionais de saúde, que também 
cuidam de todos nós, como ficou mais do 
que demonstrado ao longo destes meses 
conturbados que vivemos recentemente.

• Pedido de contribuições às Misericórdias 
do SRP para a reunião do Conselho Nacio-
nal da UMP, 21 de outubro.

• Participação na reunião do Conselho 
Nacional da UMP, Fátima, 6 de novembro.

• Reunião do Secretariado Regional do Porto 
da UMP, no Auditório do Centro Paroquial 
D. António Francisco dos Santos do Marco 
de Canaveses, com a presença do Dr. 
Manuel Lemos, 10 de dezembro.

Envio de informação enviada pela UMP, para 
as Misericórdias do SRP.

1. Confirma-se o acordo com os Hospitais das 
Misericórdias para 5,3,1 anos consoante o 
proposto por cada ARS (N, C , LVT);

2. A minuta do acordo será a mesma para 
todos o que era um desejo de todos há 
vários anos;

3. O Estado vai proceder a um reforço das 
comparticipações já em Janeiro e sem pre-
juízo da  renegociação das  adendas logo 
que haja orçamento. É a primeira vez em 
muitos anos que conseguimos começar a 
receber uma parte logo em Janeiro;
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4. Fechamos acordo para a revisitacao do 
Pacto de Cooperação - estabilizamos uma 
recuperação anual até aos 50% (dito de 
forma clara sem referir números) para além 
do aumento de cada ano;

Assinatura (o Pacto faz 25 anos) com a pre-
sença do PM, os vários Ministros e os subs-
critores do Pacto há 25 anos (no nosso caso 
o Padre Vitor Melicias)

1. Os apoios ao emprego vão ser iguais 
aos anunciados hoje para o setor pri-
vado e poderão ir até cerca de 10.000€/
trabalhador;

2. Também no dia 21 vai ser assinado o pro-
grama Valorizar Social que é como se vai 
designar a Formação;

3. Em relação ao Programa Pares devem, na 
medida do possível, apresentar reclama-
ção se não forem deferidos. No caso de o 
indeferimento ter assente na circunstância 
de o edifício ter um ónus a UMP já está 
a elaborar um documento-resposta e a 
Sra Ministra mostrou disponibilidade para 
rever esse indeferimento 

4. No que toca ao PRR e face a uma questão 
da retroatividade da elegibilidade de fatu-
ras a fevereiro 2020 a Sra. Ministra mostrou 
igualmente disponibilidade para estudar 
este assunto

A UMP congratula-se com estes resultados de 
negociações que vão marcar os próximos anos 
deste setor.

• Envio de Boas Festas a todas as Misericór-
dia da UMP e todos os contatos da UMP, 
20 de dezembro.

• Envio de informação para as Misericórdias 
do SRP sobre a Portaria n.º 314/2021 de 22 
de dezembro, que Procede à 5.ª alteração 
da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, 
que criou a medida de apoio ao reforço de 
emergência de equipamentos sociais e 
de saúde e um regime extraordinário de 
majoração das bolsas mensais dos «Con-
trato emprego-inserção» (CEI) e «Contrato 
emprego-inserção+» (CEI+), bem como 
um incentivo de emergência à substitui-
ção de trabalhadores ausentes ou tempo-
rariamente impedidos de trabalhar, 27 de 
dezembro;
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14.2.2. Reunião do Secretariado Regional do 
Porto da União das Misericórdias Portuguesas

Reunião do Secretariado Regional do Porto da União das Misericórdias Portuguesas 
no dia 10 de dezembro de 2021, no Auditório do Centro Paroquial D. António Fran-
cisco dos Santos do Marco de Canaveses. Mantendo-se as regras de segurança e 
com a aprovação das autoridades de Saúde Pública local, foi realizada esta reunião 
do Secretariado Regional do Porto.
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14.3. Mesa 
Administrativa

14.3.1. Atividades 
Realizadas

1. Assembleia Geral para apresentação do 
Relatório de Atividades e Contas

2. Celebração do Dia das Misericórdias

• No dia 31 de maio comemorou- se na 
SCMMC o Dia das Misericórdias-Dia da 
Visitação de Nossa Senhora. Foi realizada 
uma Celebração Litúrgica na capela do 
Hospital, presidida pelo Sr. Padre Samuel, 
com a distribuição de uma pagela no final 
da cerimónia.

3. Celebração da Quaresma e Páscoa

• Vivência da Quaresma e Páscoa na partici-
pação das celebrações litúrgicas. 

4. Participação no evento integrado na Volta 
a Portugal em Bicicleta promovido pelo 
Banco Santander na oferta de tablets aos 
utentes das Misericórdias de Portugal. 

• Receção de dois tablets para a SCMMC.

5.  Participação no evento “Sonoridades do 
Douro Verde”, promovido pela DOLMEN 

realizado em 31 de agosto, no Emergente-
-Centro cultural de Marco de Canaveses.

6. Celebração do Advento e Natal

• Vivência do Advento e Natal na participa-
ção das celebrações litúrgicas.

• Ornamentação do Hospital Santa Isabel 
para a quadra natalícia foi realizada com 
algumas restrições.

• Visita de Natal, dia 24 de dezembro, aos 
doentes do Internamento e Cuidados Con-
tinuados com o Sr. Padre Samuel

• Celebração da Eucaristia na ERPI Santa 
Isabel, dia 24 dezembro

7. Assembleia Geral para apresentação do 
Plano Anual de Atividades e Orçamento 
para o ano 2022

8. Eleição da Nova Mesa Administrativa e 
Corpos Sociais da SCMMC

• Foram realizadas as eleições no dia 11 de 
dezembro, cumprindo todas as normas 
exigidas pela DGS.

9. Participação nas Assembleias Gerais da 
Dolmen

10. Participação nas reuniões do Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas Nº1 MC.

11. Presença na cerimónia de Assinatura/
Homologação do Acordo de Colaboração 
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entre o Instituto da Habitação e da Rea-
bilitação Urbana e o Município do Marco 
de Canaveses – 22/06

12. Presença na apresentação do projeto 
“Bairros Saudáveis, Incluir Para Melhorar”

13. Presença na reunião do Secretariado 
Regional do Porto da União das Miseri-
córdias Portuguesas.

14.3.2. Atividades não 
realizadas devido às con-
tingências da CoVID-19

1. Manutenção e provimento de Uniformes 

• Encomenda e fornecimento dos uniformes 
da SCMMC a todos colaboradores

• Não foi possivel o fornecimento de unifor-
mes aos colaboradores da SCMMC, devido 
às contingências e restrições físicas e finan-
ceiras provocadas pela CoVID-19

2. Celebração do Dia do Doente

• Esta atividade não se realizou devido às res-
trições de visitas aos doentes decorrentes 
da CoVID-19

3. Celebração do Dia da Mulher

• Pelos mesmos motivos apresentados nas 
atividades anteriores esta atividade tam-
bém foi impossível realizar-se.

4. Celebração do Dia de Santa Isabel

• A comemoração do Dia de Santa Isabel, 
ficou mais uma vez adiada devido às con-
tingências da CoVID-19. Para lembrar este 
dia, apenas foi possivel a distribuição de 
uma pagela evocativa de Santa Isabel.
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5. Procissão solene em Honra de Santa 
Marinha 

•  A procissão não se realizou

6. Visita Pascal

• A visita Pascal à ERPI e Hospital Santa Isa-
bel não foi possível realizar-se.

7. Missa de Natal da SCMMC

• Esta iniciativa foi cancelada.

8. Jantar de Natal da Santa Casa

• Este ano o Jantar de Natal, iria decorrer no 
restaurante “O Plátano” para que todos os 
colaboradores pudessem usufruir de um 
bom convívio. Este Jantar teve que ser can-
celado devido ao elevado número de casos 
positivos a nível nacional e com restrições 
mais severas.

9. Convívio com todos colaboradores

• Esta atividade também não foi possível 
realizar-se.
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15.
AUDITORIA
EXTERNA
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15.1. Auditoria Externa

A Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, alterada 
pela Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho conduziu 
à reforma da normalização contabilística em Portugal, à qual não foram 
alheias as Entidades do Setor não Lucrativo. Esta Reforma incluiu, não só 
a mudança do paradigma contabilístico como também a introdução da 
supervisão das demonstrações financeiras por um auditor externo.

De seguida apresenta-se uma breve narrativa das funções do auditor externo 
na SCMMC 

15.1.1. Equadramento

O Decreto-Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de março, aprovou o regime da norma-
lização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), que 
faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC). A 
aplicação deste regime de normalização contabilística às ESNL, obriga à 
certificação legal das contas, através de um Revisor Oficial de Contas, no 
caso das entidades que ultrapassem dois dos três limites estabelecidos no 
artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais. Dadas as características 
especiais deste sector, entendeu o governo que estes limites deveriam ser 
majorados em 70%.

No seguimento daquele normativo legal, a SCMMC procedeu à contratação 
de uma sociedade de revisores oficiais de contas que proceda, anualmente 
à supervisão das demonstrações financeiras. Estas funções, que serão des-
critas nos pontos seguintes, têm por objetivo emitir opinião sobre os docu-
mentos previsionais e sobre os documentos de prestação de contas em 
cada exercício conforme decorre da lei. 
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15.1.2. Funções do Revi-
sor Oficial de Contas 
(ROC)

O revisor oficial de contas (ROC) tem em exclu-
sivo a competência para proceder à revisão 
legal das contas, à auditoria às contas e ser-
viços relacionados, de empresas ou de outras 
entidades. A atividade de auditoria integra os 
exames e outros serviços relacionados com as 
contas de empresas ou de outras entidades 
efetuados de acordo com as normas de audi-
toria em vigor em Portugal.

Na sequência do seu trabalho, o ROC emite 
uma Certificação Legal das Contas, ou Rela-
tório de auditoria, no qual expressa o resul-
tado do seu trabalho e a conclusão sobre se 
as demonstrações financeiras apresentam, 
ou não, de forma verdadeira e apropriada, a 
posição financeira da SCMMC, bem como os 
resultados das operações e os fluxos de caixa, 
relativamente à data e ao período a que as 
mesmas se referem, de acordo com a estrutura 
de relato financeiro identificada e, quando for 
caso disso, de que as demonstrações finan-
ceiras respeitam, ou não, os requisitos legais 
aplicáveis.

Desta forma a SCMMC tem assegurado, atra-
vés da intervenção de uma entidade externa e 
independente, o adequado cumprimento das 
obrigações de registo e relato financeiro.
Dadas as características especiais da SCMMC 
como Entidade do Sector não Lucrativo, a fun-
ção do ROC desenrola-se ao longo do ano com 
vista à emissão de opinião sobre dois tipos de 
demonstrações financeiras: Previsionais e de 
Prestação de contas

Funções no âmbito da Certificação dos docu-
mentos previsionais

Relativamente aos documentos previsionais, o 

auditor realiza procedimentos de auditoria aos 
elementos financeiros existentes à data e que 
vão servir de base aos elementos previsionais. 
Após este trabalho são analisados os pressu-
postos, tendo em linha de conta a situação 
financeira e a atividade da SCMMC à data da 
análise, que servem de base à elaboração dos 
documentos previsionais.

Na sequência do trabalho efetuado, é então 
emitido o parecer sobre os documentos previ-
sionais para o exercício seguinte com a neces-
sária prudência relativa a eventuais alterações 
de contexto com impacto no orçamento. No 
caso presente, foi dada particular relevância ao 
contexto de incerteza em face da Pandemia e 
ao seu impacto nas demonstrações financei-
ras da Instituição.

Funções no âmbito da emissão da certifica-
ção legal das contas

Relativamente aos documentos de presta-
ção de contas, o auditor deve realizar todos 
os procedimentos atinentes à emissão da CLC. 
Assim, deve ser obtida uma segurança aceitá-
vel que permita emitir uma opinião sobre os 
documentos de prestação de contas referen-
tes ao exercício.

Estes procedimentos respeitam em todos os 
aspetos as normas internacionais de auditoria 
e que são de observância obrigatória pelo ROC 
no decorrer do seu trabalho.

Assim, as Normas Internacionais de auditoria 
exigem que sejam efetuadas diversas tarefas 
que assegurem a possibilidade da emissão da 
CLC. Estas tarefas abrangem todas as rúbri-
cas das demonstrações financeiras e incluem 
procedimentos de levantamento de controlo 
interno e testes substantivos. Os procedimen-
tos de controlo interno visam a obtenção do 
conhecimento do negócio da entidade assim 
como aferir sobre os mecanismos implemen-
tados pela Instituição no sentido de garantir 
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a eficiência e eficácia das suas operações. Os 
testes substantivos visam, através da análise 
de documentos selecionados aleatoriamente, 
garantir que os documentos se encontram cor-
retamente revelados nas rubricas adequadas.

Funções no âmbito do apoio à Provedoria

Ao longo do ano o auditor procura desenvolver 
junto da Mesa todos os esforços no sentido da 
implementação de melhorias em termos de 
processos e aumento de eficiência. Para tal, 
é necessário trabalhar com todos os envol-
vidos e procurar antecipar os impactos dos 
acontecimentos com impacto financeiro na 
contabilidade.
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16.
RELATÓRIO DO 
GOVERNO DAS 
SOCIEDADES
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16.1. Relatório do Governo das 
Sociedades

No presente capítulo, a Mesa Administrativa vem, mais uma vez, apresen-
tar o Relatório do Governo das Sociedades naquilo que é o seu objetivo de 
prática transparente das atividades prosseguidas.

O governo das sociedades pode ser definido como o conjunto de estruturas 
de autoridade e de fiscalização do exercício dessa autoridade, internas e 
externas, tendo por objetivo assegurar que a sociedade estabeleça e concre-
tize, eficaz e eficientemente, atividades e relações contratuais consentâneas 
com os fins privados para que foi criada e é mantida e as responsabilidades 
sociais que estão subjacentes à sua existência.

Apesar de não existir uma obrigação legal quanto à preparação de um 
relatório e quanto à divulgação de práticas de bom governo, a Mesa Admi-
nistrativa crê que a informação deve ser transparente e detalhada por forma 
a que os irmãos tenham acesso às diversas vertentes de ação da gestão 
da SCMMC. Não sendo um relatório exaustivo pretendemos dar início à 
comunicação prevista no Decreto-Lei 133/2013 de 3 de outubro seguindo 
as orientações da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização 
(UTAM). 

16.1.1. Missão, Objetivos e Políticas

A missão da SCMMC consiste em, 

Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, do apoio 
social e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a 
contribuição da Instituição à comunidade, prosseguindo uma 
Visão de futuro que aposte na cidadania, estruturando as polí-
ticas direcionadas para a coesão social e territorial.
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A SCMMC tem vindo a realizar esforços no sentido de melhorar os serviços 
assistenciais que presta. Os objetivos prioritários passam pela manutenção, 
numa conjuntura adversa, dos serviços prestados assim como na sua diver-
sificação e podem ser elencados como se segue: 

• Consolidar a estratégia em curso na Instituição;

• Manter e reforçar a cooperação com os órgãos da tutela;

• Reforçar ativamente a participação informada dos Irmãos e Irmãs;

• Qualificar os recursos humanos;

• Reforçar as áreas de intervenção social e de saúde na sociedade;

• Promover a excelência na prestação de cuidados assistenciais;

• Otimizar os recursos materiais e financeiros;

• Melhorar a interação com a Sociedade.

16.1.2. Estrutura de Capital

A SCMMC tem uma estrutura de fundo patrimonial na qual não existe 
qualquer detenção do capital. Não há distribuição de resultados pelo que 
estes são levados a resultados transitados todos os anos.

16.1.3. Órgãos Sociais

Mesa Administrativa da Misericórdia:

• Maria Amélia Duarte Ferreira – Provedora

• Maria de Lurdes Martins Graça – Vice-Provedora

• António Sousa Silva

• Maria Helena Simões Sousa e Sousa

• Maria Cândida dos Reis Queirós
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Mesa da Assembleia

• Joaquim Teixeira Monteiro da Rocha – Presidente

• Domingos Manuel Soares Dias

• João Fernando Sousa Ferreira

• Maria Filomena Teixeira Mota Sousa Estrela

Conselho Fiscal

• Luísa Maria Monteiro Bento – Presidente

• Daniel da Silva Macedo

• Domingos Alexandre Soares de Magalhães

16.1.4. Organização Interna

A Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses rege-se pelos seus 
estatutos, comummente designados de Compromisso. O Compromisso 
da SCMMC que está em vigor foi atualizado em 2015.
A Mesa Administrativa é a responsável pela gestão corrente e como meca-
nismo independência, nenhum dos elementos da Mesa intervém em deci-
sões que possam potenciar conflito de interesses. A Mesa Administrativa 
procura gerir com independência todos os assuntos nos quais é chamada 
a intervir.

O mandato que decorre teve início em dezembro de 2021 e termina em 
dezembro de 2025.

Anualmente a SCMMC cumpre a obrigação de comunicação da prestação 
de contas à Segurança Social, organismo supervisor.

No âmbito da gestão hospitalar a SCMMC encontra-se abrangida por 
diversos protocolos de saúde dos quais o mais importante é o protocolo 
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com o Ministério da Saúde, representado pela ARS Norte.

 A SCMMC possui um sítio na Internet na qual é efetuada a divulgação 
das suas atividades, estatutos e documentos de prestação de contas 
entre outros.

16.1.5. Remunerações dos Membros dos 
Órgãos Sociais

Nenhum membro dos órgãos sociais aufere qualquer remuneração.

16.1.6. Transações com partes relacionadas

A SCMMC tem um departamento de compras que assegura que os pro-
cedimentos de aquisição de bens e serviços são realizados da forma mais 
eficiente possível. Assim, procura-se realizar consultas a diversas entidades 
externas, sempre que possível, por forma a assegurar a transparência e 
garantir melhores condições. Dentro do possível, a Instituição procura adotar 
o Código da Contratação Pública para as suas aquisições de bens e serviços.

Todas as transações efetuadas pela Misericórdia cumpriram com os requi-
sitos exigidos pela lei e práticas comerciais correntes.
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LISTA DE FORNECEDORES QUE REPRESENTEM MAIS DE 5% DA AQUISI-
ÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

Bens

FORNECEDORES  

LIMA IMPLANTES, PORTUGAL (LIMA CORPORATE) 14,02% 

ARTIFOFO 7,82% 
 

FORNECEDORES  

CARVALHO, RIBEIRO & SANTOS Lda 14% 

AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 6,08% 

STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A. 5,73% 
 

Serviços

16.1.7. Análise de Sustentabilidade nos 
Domínios Económico, Social e Ambiental

A SCMMC tem prosseguido uma estratégia focada numa gestão de rigor 
assente nos três pilares de sustentabilidade:

 

 

Ambiental

Social

Económica
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Há uma preocupação com o crescimento sustentável da SCMMC, que se 
traduz nos investimentos que têm sido efetuados ao nível da qualificação 
das instalações com a preocupação de assegurar o bem-estar dos utentes, 
sem sacrificar a sustentabilidade económica da instituição.

Adicionalmente tem sido efetuado um investimento na imagem da SCMMC 
no sentido de aumentar a sua notoriedade e, desta forma, captar mais 
serviços.

A sustentabilidade económica da Instituição é uma preocupação da Mesa 
Administrativa, uma vez que é a viabilidade económica que permite à Mise-
ricórdia garantir a prossecução da sua missão.

A gestão da Misericórdia é efetuada de forma prudente, sendo, no entanto, 
assegurados os investimentos necessários para assegurar a qualidade dos 
cuidados prestados. No sentido de aumentar a eficiência a SCMMC aposta 
na integração dos processos (administrativos e clínicos) e num esforço de 
digitalização que permita aumentar a acessibilidade dos documentos e a 
sua salvaguarda.

A Instituição tem uma vocação assistencial e social pelo que a sustentabili-
dade social é uma preocupação constante da entidade. No decorrer da sua 
atividade a SCMMC privilegia três vertentes:

• Promoção da igualdade de género, respeito pelos direitos humanos e 
não discriminação;

• Gestão dos Recursos Humanos, com base em políticas que recompen-
sam o mérito;

• Crescente qualificação dos trabalhadores pelo incentivo a formação. 

A atividade hospitalar é produtora de resíduos e uma das mais consumidoras 
de energia elétrica e água. Neste contexto a eco-eficiência é fundamental 
para se conciliar eficiência económica com menor impacto ambiental.
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Durante o exercício de 2021 a Mesa Administrativa da SCMMC continuou 
os esforços levando a cabo várias iniciativas entre as quais:

1. Promoção da racionalização de consumo energético.

2. Implementação de boas práticas no domínio ambiental nomeadamente 
no que diz respeito a hábitos de higiene hospitalar e poupança e efi-
ciência energéticas.

16.1.8. Avaliação do Governo Societário

Este relatório de Governo das Sociedades foi elaborado de acordo com 
as instruções da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização 
(UTAM) e cumpre os requisitos mínimos de divulgação de informação. A 
Mesa Administrativa está consciente de que, apesar de todos os esforços, 
ainda falta percorrer muito caminho relativamente ao governo das socie-
dades. No entanto, numa perspetiva de melhoria contínua, assumimos o 
compromisso de continuar a enriquecer esta divulgação.
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17.
CONTAS
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Santa Casa Misericórdia de Marco de Canaveses 
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 

 (Valores em Euros) 

Rúbricas Notas 
Datas 

2021 2020 
ATIVO       
Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis 8 7.150.394,01 7.053.350,92 
Ativos intangíveis 7 68.161,05 43.760,01 

Outros créditos e ativos não correntes 6 24.592,15 18.990,20 

    7.243.147,21 7.116.101,13 
Ativo corrente       
Inventários 10 188.590,02 304.872,65 
Créditos a receber 15 1.386.108,53 2.114.562,62 
Irmãos   6.076,50 7.943,50 
Diferimentos 19 28.375,70 4.160,37 
Outros activos correntes 20 1.909.797,95 1.889.113,14 
Caixa e depósitos bancários 5 3.833.121,88 4.172.208,19 
    7.352.070,58 8.492.860,47 
Total do Activo   14.595.217,79 15.608.961,60 
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       
FUNDOS PATRIMONIAIS       
Fundos   834.313,16 834.313,16 
Reservas 17 277.985,93 270.155,41 
Resultados transitados   9.114.643,49 8.965.863,61 
Outras variações nos fundos patrimoniais   1.416.495,00 1.451.495,00 
Resultado líquido do período   359.045,33 156.610,40 
Total dos fundos patrimoniais   12.002.482,91 11.678.437,58 
        
PASSIVO       
Passivo não corrente       
    0,00 0,00 
Passivo corrente       
Fornecedores 18 482.071,32 622.637,06 
Estado e outros entes públicos 16 70.367,31 66.362,66 
Financiamentos obtidos 23 0,00 1.400.000,00 
Diferimentos 19 32.569,22 72.774,16 
Outros passivos correntes 20 2.007.727,03 1.768.750,14 
    2.592.734,88 3.930.524,02 
Total do passivo   2.592.734,88 3.930.524,02 
Total dos fundos patrimoniais e passivo   14.595.217,79 15.608.961,60 
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Santa Casa Misericórdia de Marco de Canaveses 
Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 

 (Valores em Euros) 

Rendimentos e Gastos Notas 
Períodos 

2021 2020 
          

Vendas e serviços prestados + 14 6.089.309,44 5.727.364,99 

Subsídios, doações e legados à exploração + 11 837.516,83 638.605,14 

Custo das mercadorias vendidas e matérias 
consumidas - 10 -860.479,52 -905.109,25 

Fornecimentos e serviços externos - 13 -3.462.872,83 -3.155.392,59 

Gastos com o pessoal - 12 -2.320.559,67 -2.173.665,61 

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ 24 -8.345,87 -7.886,98 

Provisões (aumentos/reduções) -/+ 25 32.245,48   

Outros rendimentos + 22 442.402,26 391.800,56 

Outros gastos - 21 -27.366,61 -17.034,93 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos =   721.849,51 498.681,33 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 7;8 -359.745,57 -332.751,26 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) =   362.103,94 165.930,07 

Juros e gastos similares suportados - 23 -3.058,61 -9.319,67 

Resultado antes de impostos =   359.045,33 156.610,40 

Imposto sobre rendimento do período -/+       

Resultado líquido do período =   359.045,33 156.610,40 
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Santa Casa Misericórdia de Marco de Canaveses 

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2021  

 (Valores em Euros) 

Rendimentos e Gastos Notas 
Valências 

Hospital U.C.C. ERPI Outros Total 

                

Vendas e serviços prestados + 14 5.269.823,52 383.130,23 434.423,69 1.932,00 6.089.309,44 

Subsídios, doações e legados à 
exploração + 11 38.969,75 15.881,31 446.508,62 336.157,15 837.516,83 

Custo das mercadorias vendidas e 
matérias consumidas - 10 -645.285,94 -61.476,96 -148.156,28 -5.560,34 -860.479,52 

Fornecimentos e serviços externos - 13 -2.809.332,19 -240.218,99 -329.213,87 -84.107,78 -3.462.872,83 

Gastos com pessoal - 12 -1.345.924,61 -208.850,37 -626.551,11 -139.233,58 -2.320.559,67 

Imparidades de dívidas a receber 
(perdas/reversões) -/+ 24 0,00 0,00 0,00 -8.345,87 -8.345,87 

Provisões (aumentos/reduções) -/+   0,00 0,00 0,00 32.245,48 32.245,48 

Outros rendimentos + 22 17.906,86 91.798,39 30.810,46 301.886,55 442.402,26 

Outros gastos - 21 -6.889,19 0,00 -1,50 -20.475,92 -27.366,61 

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos =   519.268,20 -19.736,39 -192.179,99 414.497,69 721.849,51 

Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização -/+ 7;8 -210.158,65 -19.304,71 -112.671,34 -17.610,87 -359.745,57 

Resultado operacional (antes de 
gastos de financiamento e impostos) =   309.109,55 -39.041,10 -304.851,33 396.886,82 362.103,94 

Juros e gastos similares suportados - 23       -3.058,61 -3.058,61 

Resultado antes de impostos =   309.109,55 -39.041,10 -304.851,33 393.828,21 359.045,33 

Imposto sobre rendimento do período -/+             

Resultado líquido do período =   309.109,55 -39.041,10 -304.851,33 393.828,21 359.045,33 
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Santa Casa Misericórdia de Marco de Canaveses 
Demonstração Individual de Fluxos de Caixa do periodo findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 

 (Valores em Euros) 

Rúbricas Notas 
Períodos 

2021 2020 
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo         

Recebimentos de clientes e Utentes +   7.213.760,46 5.982.047,55 
Recebimentos de subsídios +   709.606,39 496.516,67 
Pagamentos a fornecedores -   -4.230.256,76 -4.020.115,22 
Pagamentos ao pessoal -   -1.560.399,39 -1.414.614,46 

Caixa gerada pelas operações  +/-   2.132.710,70 1.043.834,54 
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+       
Outros recebimentos/pagamentos +/-   -854.757,56 -678.820,01 

Fluxos de caixa das actividades operacionais +/-   1.277.953,14 365.014,53 
Fluxos de caixa das actividades de investimento         
Pagamentos respeitantes a:         

Activos fixos tangíveis -   -410.550,68 -265.819,81 
Activos intangíveis -   -30.099,99 -27.900,01 
Investimentos financeiros -       
Outros activos -       

Recebimentos provenientes de:         
Activos fixos tangíveis +   225.260,00 222.560,00 
Activos intangíveis Investimentos financeiros +       
Propriedades de Investimento +       
Subsídios ao investimento +       
Juros e rendimentos similares +   1.402,23 5.862,17 
Dividendos +   7,60   

Fluxos de caixa das actividades de investimento +/-   -213.980,84 -65.297,65 
Fluxos de caixa das actividades de financiamento         
Recebimentos provenientes de:         

Financiamentos obtidos +       
Outras operações de Financiamento +       

Pagamentos respeitantes a:         
Financiamentos obtidos -   -1.400.000,00   
Juros e gastos similares -   -3.058,61 -9.319,67 
Outras operações de financiamento -       

Fluxos de caixa das actividades de financiamento     -1.403.058,61 -9.319,67 
          

Variação de caixa e seus equivalentes     -339.086,31 290.397,21 
Efeito das diferenças de câmbio +/-       
Caixa e seus equivalentes no início do período +/-   4.172.208,19 3.881.810,98 
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 5 3.833.121,88 4.172.208,19 
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1. Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses (SCMMC) surgiu, em 
1934, da transformação da “Associação Beneficente do Marco”, fundada em 
1911, cujo objetivo “visava a fundação e manutenção de um hospital” cuja 
inauguração teve lugar em 16 de julho de 1920. É uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social que visa a assistência em três valências, a da Saúde 
no Hospital, Cuidados Continuados e ERPI.

A evolução trouxe novas exigências que o Hospital já não podia satisfazer e, 
os sócios da Associação Beneficente do Marco decidiram, por unanimidade, 
transformarem-na numa Misericórdia, para usufruir dos benefícios destas 
Instituições, surgindo assim, em 1934, a Irmandade da SCMMC. O novo Hos-
pital Santa Isabel foi inaugurado em 26 de novembro de 1967. 

A SCMMC foi a única que, repudiando o Decreto-Lei n.º 618/75 de 11 de 
novembro, que determinava a nacionalização por parte do Estado, dos Hos-
pitais das Misericórdias, se recusou a entregar o seu, contestando a consti-
tucionalidade de tal medida, constituindo-se, assim, no último bastião de 
defesa do direito das Misericórdias continuarem a sua ação no campo da 
Saúde. 

Em 2004, a SCMMC concluiu a ampliação das instalações hospitalares, com 
um primeiro piso para instalação da morgue e diversos anexos, um segundo, 
onde funciona uma moderna unidade de fisioterapia, um terceiro para 
amplos serviços de consulta externa, com um extenso leque de especiali-
dades e uma nova área onde se foram feitos os quartos particulares e agora 
surge a unidade de cuidados continuados. Desde essa data tem sofrido 
melhoramentos consecutivos, o que permite oferecer serviços de grande 
qualidade à população local. Em 2011, o Bloco Operatório foi alvo de uma 
moderna remodelação. Em 2021 deu-se início à requalificação de áreas 
funcionais clínicas da SCMMC.
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2. Referencial Contabilístico de 
Preparação das Demonstrações 
Financeiras

2.2. Equadramento

As demonstrações financeiras do exercício findo a 31 de dezembro de 2021 
foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade 
com as disposições do SNC-ESNL.ei. 

3. Adoção pela Primeira Vez 
da NCRF-ESNL — Divulgação 
Transitória

Durante o exercício de 2012 a Santa Casa da Misericórdia do Marco de Cana-
veses passou a utilizar o SNC-ESNL tendo re-expresso as demonstrações 
financeiras para o exercício findo a 31 de dezembro de 2011 para este nor-
mativo para efeitos de comparabilidade.
Na sequência da transição, os subsídios ao investimento, reconhecidos como 
proveitos diferidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 
aceites, anteriormente em vigor, passaram a ser reconhecidos numa rubrica 
de Capital Próprio.
Adicionalmente os imóveis da Santa Casa da Misericórdia do Marco de Cana-
veses, arrendados a terceiros, passaram a ser reconhecidos como proprie-
dades de investimento.
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4. Principais Políti-
cas Contabilísticas

4.1. Bases de mensura-
ção usadas na prepara-
ção das Demonstrações 
Financeiras

1. Ativos fixos tangíveis

Os bens dos ativos fixos estão contabilizados 
pelo respetivo custo histórico.

As depreciações do ativo fixo, adquirido, doado 
ou herdado até 31 de dezembro de 2011, foram 
calculadas pelo método das quotas constantes, 
definido no Decreto Regulamentar nº2/90, de 
12 de janeiro.

Os elementos patrimoniais são sujeitos a 
depreciação correspondente à quota anual no 
exercício em que entram em funcionamento, 
independentemente do mês em que ocorre a 
sua aquisição.

Os ativos adquiridos após 1 de janeiro de 2012 
são depreciados de acordo com o método 
das quotas constantes, tal como definido, no 
Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de 
setembro.

2. Investimentos Financeiros

As participações de capital, quotas sociais, 
ações e outras aplicações financeiras encon-
tram-se registadas ao custo de aquisição, 
deduzidas das perdas de imparidade para que 
o valor contabilístico, ou seja, o valor nominal 
se aproxime do valor de mercado.

3. Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhe-
cidos quando uma certeza razoável de que a 
Santa Casa da Misericórdia do Marco de Cana-
veses irá cumprir com as condições de atribui-
ção dos mesmos e de que os mesmos irão ser 
recebidos.

O benefício resultante de um financiamento 
do Governo (ou equivalente) a uma taxa de juro 
inferior ao mercado é tratado como um sub-
sídio do Governo, sendo mensurado como a 
diferença entre o montante recebido e o justo 
valor do empréstimo determinado tendo por 
base as taxas de juro de mercado.

Os subsídios do Governo associados à aquisi-
ção ou produção de ativos não correntes são 
inicialmente reconhecidos no capital próprio, 
sendo subsequentemente imputados numa 
base sistemática como rendimentos do exer-
cício, de forma consistente e proporcional com 
as depreciações dos ativos cujas aquisições se 
destinaram.

Outros subsídios do Governo são, de uma 
forma geral, reconhecidos como rendimentos 
de uma forma sistemática durante os períodos 
necessários para os balancear com os gastos 
que é suposto compensarem. Subsídios do 
Governo que têm por finalidade compensar 
perdas já incorridas ou que não têm custos 
futuros associados são reconhecidos como 
rendimentos do período em que se tornam 
recebíveis.

4. Especialização dos exercícios

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no 
período a que dizem respeito, de acordo com 
regime do acréscimo, independentemente do 
momento em pagos ou recebidos. Os gastos e 
rendimentos cujo valor real não seja conhecido 
são estimados.
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Os gastos e rendimentos imputáveis ao período 
corrente e cujas despesas e receitas apenas 
ocorrerão em períodos futuros, bem com as 
despesas e receitas que já ocorreram, mas 
que respeitam a períodos futuros e que serão 
imputados aos resultados de cada um desses 
períodos, pelo valor que lhes corresponde, são 
registados nas rubricas de diferimentos.

5. Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes

São reconhecidas provisões apenas quando a 
Santa Casa da Misericórdia do Marco de Cana-
veses tem uma obrigação presente (legal ou 
implícita) resultante de um acontecimento 
passado, é provável que para a liquidação 
dessa obrigação ocorra uma saída de recursos 
e o montante da obrigação possa ser razoavel-
mente estimado.

O montante reconhecido das provisões con-
siste no valor presente da melhor estimativa 
na data de relato dos recursos necessários para 
liquidar a obrigação. Tal estimativa é determi-
nada tendo em consideração os riscos e incer-
tezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e 
são ajustadas de modo a refletirem a melhor 
estimativa a essa data.

6. Rédito

O rédito proveniente da prestação de serviços 
é reconhecido com referência à fase de acaba-
mento da transação/serviço à data de relato, 
desde que todas as seguintes condições sejam 
satisfeitas:

• O montante do rédito pode ser mensurado 
com fiabilidade;

• É provável que benefícios económicos 
futuros associados à transação fluam para 
a Instituição;

• Os custos incorridos ou a incorrer com a 
transação podem ser mensurados com 
fiabilidade;

• A fase de acabamento da transação/serviço 
à data de relato pode ser mensurada com 
fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o 
método do juro efetivo, desde que seja prová-
vel que benefícios económicos fluam para a 
Santa Casa da Misericórdia do Marco de Cana-
veses e o seu montante possa ser mensurado 
com fiabilidade.

4.2. Outras políticas con-
tabilísticas relevantes

Não existem outras políticas contabilísticas a 
destacar.
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5. Fluxos de Caixa

5.1. Comentário sobre os saldos signifi-
cativos de caixa e seus equivalentes que 
não estão disponíveis para uso:

O valor de Caixa e Depósitos à ordem encontra-se totalmente disponíveis 
para uso.

Os Outros depósitos bancários encontram-se sob a forma de depósitos a 
prazo e não se encontram totalmente disponíveis para uso.

5.2. Desagregação dos valores inscri-
tos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários

  2021 2020 
Caixa 1.487,13 3.409,60 
Depósitos à ordem 2.024.531,36 1.211.695,20 
Outros depósitos bancários 1.807.103,39 2.957.103,39 

 3.833.121,88 4.172.208,19 
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6. Outros Créditos e Ativos não 
Correntes

7. Ativos Intangíveis
Os elementos patrimoniais foram sujeitos a depreciação pelo método de 
quotas constantes. Os ativos intangíveis apenas dizem respeito a programas 
de computador

 
  2021 2020 
Dolmen C.R.L. 1.250,00 1.250,00 
CCAM Vale do Sousa e Baixo Tâmega 1.000,00 1.000,00 
Fundo Reestruturação Sector Solidário 257,40 257,40 
Fundo de Compensação no Trabalho 22.084,75 16.482,80 

 24.592,15 18.990,20 

Ativos Intangíveis 

2021 

Saldo inicial Aquisições / 
Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

 Programas de computador  51.028,08 30.099,99 0,00 0,00 81.128,07 
 Outros ativos intangíveis        

 Total do ativo bruto  51.028,08 30.099,99 0,00 0,00 81.128,07 
        
Total de amortizações acumuladas -7.268,07 -5.698,95 0,00 0,00 -12.967,02 
Total de perdas por imparidade       

Total do ativo líquido 43.760,01 24.401,04 0,00 0,00 68.161,05 

      
 
      

Ativos Intangíveis 

2020 

Saldo inicial Aquisições / 
Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

 Programas de computador  130.393,07 28.260,01 -107.625,00   51.028,08 
 Outros ativos intangíveis            

 Total do ativo bruto  130.393,07 28.260,01 -107.625,00 0,00 51.028,08 
            
Total de amortizações acumuladas -114.893,07   107.625,00   -7.268,07 
Total de perdas por imparidade           

Total do ativo líquido 15.500,00 28.260,01 0,00 0,00 43.760,01 
 

Ativos Intangíveis 

2021 

Saldo inicial Aquisições / 
Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

 Programas de computador  51.028,08 30.099,99 0,00 0,00 81.128,07 
 Outros ativos intangíveis        

 Total do ativo bruto  51.028,08 30.099,99 0,00 0,00 81.128,07 
        
Total de amortizações acumuladas -7.268,07 -5.698,95 0,00 0,00 -12.967,02 
Total de perdas por imparidade       

Total do ativo líquido 43.760,01 24.401,04 0,00 0,00 68.161,05 

      
 
      

Ativos Intangíveis 

2020 

Saldo inicial Aquisições / 
Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

 Programas de computador  130.393,07 28.260,01 -107.625,00   51.028,08 
 Outros ativos intangíveis            

 Total do ativo bruto  130.393,07 28.260,01 -107.625,00 0,00 51.028,08 
            
Total de amortizações acumuladas -114.893,07   107.625,00   -7.268,07 
Total de perdas por imparidade           

Total do ativo líquido 15.500,00 28.260,01 0,00 0,00 43.760,01 
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8. Ativos Fixos Tangíveis 

Ativos Fixos Tangíveis 

2021 

Saldo inicial Aquisições 
/ Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

Ativo bruto      
   Terrenos e recursos naturais 1.423.590,16    1.423.590,16 

   Edifícios e outras construções 7.190.332,93  34.004,26  7.224.337,19 
   Equipamento básico 3.732.866,65 150.523,76   3.883.390,41 

   Equipamento de transporte 161.249,24    161.249,24 
   Equipamento administrativo 123.085,21    123.085,21 
   Outros ativos fixos tangíveis 156.427,17 14.238,69   170.665,86 

   Investimentos em curso 296.295,24 286.327,26 -34.004,26  548.618,24 
 Total do ativo bruto  13.083.846,60 451.089,71 0,00 0,00 13.534.936,31 

         

Depreciações acumuladas        
   Edifícios e outras construções -2.480.356,74 -199.360,42   -2.679.717,16 

   Equipamento básico -3.261.286,39 -117.866,44   -3.379.152,83 
   Equipamento de transporte -97.044,59 -17.142,24   -114.186,83 
   Equipamento administrativo -117.848,32 -3.214,99   -121.063,31 
   Outros ativos fixos tangíveis -73.959,64 -16.462,53   -90.422,17 

   Investimentos em curso 0,00 0,00   0,00 
Total de depreciações acumuladas -6.030.495,68 -354.046,62 0,00 0,00 -6.384.542,30 

Total de perdas por imparidade        
Total do ativo líquido 7.053.350,92 97.043,09 0,00 0,00 7.150.394,01 

 

Ativos Fixos Tangíveis 
2020 

Saldo inicial Aquisições / 
Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

 
Ativo bruto            

   Terrenos e recursos naturais 1.423.590,16       1.423.590,16  

   Edifícios e outras construções 5.483.877,80   1.706.455,13   7.190.332,93  

   Equipamento básico 3.645.850,60 87.016,05     3.732.866,65  

   Equipamento de transporte 86.429,83 74.819,41     161.249,24  

   Equipamento administrativo 121.676,61 1.408,60     123.085,21  

   Outros ativos fixos tangíveis 156.427,17       156.427,17  

   Investimentos em curso 1.928.434,63 74.315,74 -1.706.455,13   296.295,24  

 Total do ativo bruto  12.846.286,80 237.559,80 0,00 0,00 13.083.846,60  
             

Depreciações acumuladas            

   Edifícios e outras construções -2.197.373,77 -112.337,45 -170.645,52   -2.480.356,74  

   Equipamento básico -3.157.081,41 -104.204,98     -3.261.286,39  

   Equipamento de transporte -86.429,83 -10.614,76     -97.044,59  

   Equipamento administrativo -114.586,44 -3.261,88     -117.848,32  

   Outros ativos fixos tangíveis -56.950,21 -17.009,43     -73.959,64  

   Investimentos em curso -85.322,76 -85.322,76 170.645,52   0,00  

Total de depreciações acumuladas -5.697.744,42 -332.751,26 0,00 0,00 -6.030.495,68  

Total de perdas por imparidade            

Total do ativo líquido 7.148.542,38 -95.191,46 0,00 0,00 7.053.350,92  
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Ativos Fixos Tangíveis 
2020 

Saldo inicial Aquisições / 
Amort. 

 Abates / 
Transf. 

Revaloriza- 
ções Saldo Final 

 
Ativo bruto            

   Terrenos e recursos naturais 1.423.590,16       1.423.590,16  

   Edifícios e outras construções 5.483.877,80   1.706.455,13   7.190.332,93  

   Equipamento básico 3.645.850,60 87.016,05     3.732.866,65  

   Equipamento de transporte 86.429,83 74.819,41     161.249,24  

   Equipamento administrativo 121.676,61 1.408,60     123.085,21  

   Outros ativos fixos tangíveis 156.427,17       156.427,17  

   Investimentos em curso 1.928.434,63 74.315,74 -1.706.455,13   296.295,24  

 Total do ativo bruto  12.846.286,80 237.559,80 0,00 0,00 13.083.846,60  
             

Depreciações acumuladas            

   Edifícios e outras construções -2.197.373,77 -112.337,45 -170.645,52   -2.480.356,74  

   Equipamento básico -3.157.081,41 -104.204,98     -3.261.286,39  

   Equipamento de transporte -86.429,83 -10.614,76     -97.044,59  

   Equipamento administrativo -114.586,44 -3.261,88     -117.848,32  

   Outros ativos fixos tangíveis -56.950,21 -17.009,43     -73.959,64  

   Investimentos em curso -85.322,76 -85.322,76 170.645,52   0,00  

Total de depreciações acumuladas -5.697.744,42 -332.751,26 0,00 0,00 -6.030.495,68  

Total de perdas por imparidade            

Total do ativo líquido 7.148.542,38 -95.191,46 0,00 0,00 7.053.350,92  

 

9. Imóveis c/Rendimentos

Edifício / 
Terrenos 

arrendados 

2021 

Quant. Bruta 
escriturada 

Reintegraçõe
s 

Acumuladas 

Quant. Liquida 
escriturada 

Rendimentos 
de rendas 

Reinteg. 
Exercício 

Obras / 
Manutenção 

Hemodiálise 148.793,89 50.618,72 98.175,17 210.000,00 4.636,38  
Apartamento de 
Fornos 40.000,00 10.400,00 29.600,00 2.760,00 800,00  

Jardim de 
Infância 186.445,47 155.572,47 30.873,00 9.900,00 6.174,60  

Casa Soalhães 30.738,44 11.644,92 19.073,52 1.500,00 1.073,88  
 405.977,80 228.256,11 177.721,69 224.160,00 12.684,86 0,00 

 

10. Custo Mercadorias Vendidas e Matérias 
Consumidas

Em 31 de dezembro o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, decompunha-se 
como se segue:

 

2021 
2020 

Mat. Primas Mat. Sub. Cons. Totais 
Existências Iniciais 304.872,65 0,00 304.872,65 147.709,41 
Compras 809.882,75 0,00 809.882,75 1.167.167,24 
Regularização de Existências (+/-) -25.288,69 0,00 -25.288,69 -63.546,47 
Existências Finais 188.590,02 0,00 188.590,02 304.872,64 

APURAMENTO 900.876,69 0,00 900.876,69 946.457,53 
CMVMC 860.479,52 0,00 860.479,52 905.109,25 

FSE 40.397,17 0,00 40.397,17 41.348,28 
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11. Subsídios, Doações e Legados à 
Exploração

 2021 2020 
ISS – Int. da Segurança Social   

   Lar –Sub. Utentes 342.758,01 324.940,13 
   Lar – Cantina Social 15.767,50 15.507,50 
   SAAS 95.152,68 91.846,20 
   Outros 2.862,22 10.619,71 
  456.540,41 442.913,54 
    

Instituto Emprego Formação Prof. 177.700,22 42.041,08 
Outros 93.202,53 15.000,00 
Doações e heranças 110.073,67 138.650,52 
   

  837.516,83 638.605,14 
 

12. Gastos com Pessoal

O valor desta rubrica é repartido da seguinte forma:

 2021 2020 
Remunerações certas   
Vencimentos 1.511.575,02 1.343.762,20 

Sub. Refeição  563,64 

Sub. Férias 119.269,05 133.194,53 

Sub. Natal 117.900,76 114.473,65 

  1.748.744,83 1.591.994,02 

Remunerações adicionais   
Prémios produtividade/Gratific. 60.855,00 94.209,88 

Subsídios de turno 28.067,36 23.710,67 

Subsídios de Domingo/Feriado 36.512,00 36.456,00 

Outras 16.110,84 4.166,65 

  141.575,20 158.543,20 
    

Indemnizações 0,00 0,00 

Encargos s/ remunerações 393.179,45 396.904,23 

Seguro de acidentes de trabalho 29.333,35 24.478,36 

Outros gastos 7.726,84 1.745,80 
    

 2.320.559,67 2.173.665,61 
 

O n.º médio de funcionários em 2021 foi de 140 e cerca de 121 prestadores de serviços, sendo que 
em 2020 contávamos com uma média de 148 funcionários e 163 prestadores de serviços.
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13. Fornecimentos e Serviços Externos

O valor total desta rubrica está repartido da seguinte forma:

 2021 2020 
    

Subcontratos 626.009,33 439.491,48 
    

Serviços especializados   
Trabalhos especializados 1.047.609,67 970.826,00 
Publicidade e Propaganda 15.485,84 7.966,95 
Vigilância e Segurança 86.436,00 83.810,78 
Honorários 1.059.319,51 1.014.405,16 
Conservação e reparação 164.921,67 175.799,89 
Outros 31.021,93 5.958,17 
  2.404.794,62 2.258.766,95 
Materiais   
Ferram. Ut. Desgaste Rápido 47.399,92 41.405,80 
Livros e doc. Técnica 543,98 1.951,08 
Material de escritório 14.811,29 14.168,43 
Outros 27.896,87 27.481,04 
  90.652,06 85.006,35 
Energia e Fluidos   
Eletricidade 152.352,67 130.899,14 
Combustíveis 8.143,69 7.894,74 
Água 34.063,95 62.281,47 
Gás 62.996,24 72.402,04 
  257.556,55 273.477,39 
Deslocações, Est. e Transportes   
Deslocações e Estadas 3.373,92 5.498,38 
Transportes do Pessoal 2.972,76 5.812,85 
  6.346,68 11.311,23 
Serviços diversos   
Rendas e alugueres 12.042,18 11.692,86 
Comunicações 15.170,64 15.352,69 
Seguros 15.001,10 11.421,28 
Contencioso e Notariado 99,51 1.355,80 
Despesas de representação 0,00 0,00 
Limpeza, higiene e conforto 32.628,84 44.847,48 
Outros 2.571,32 2.669,08 
  77.513,59 87.339,19 

 3.462.872,83 3.155.392,59 
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14. Rédito

14.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reco-
nhecimento do rédito

O Rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

No quadro seguinte detalha-se a prestação de serviços:

 2021 2020 
Prestações de serviços   
Cirurgia 1.832.319,61 2.193.244,20 
Internamento Medicina 798.047,60 773.355,72 
Consultas Externas 1.038.865,17 824.228,22 
SAP 610.889,98 515.125,88 
Meios comp. e diagnóstico 989.059,93 667.005,69 
Taxas Moderadoras 641,23 0,00 
Cuidados Continuados 383.130,23 371.148,62 
ERPI 434.423,69 380.652,66 
  6.087.377,44 5.724.760,99 
Quotizações 1.932,00 2.604,00 
 6.089.309,44 5.727.364,99 

 

15. Créditos a Receber

Créditos a receber 2021 2020 
Clientes 1.274.299,66 1.983.448,62 
Utentes 111.808,87 131.114,00  

1.386.108,53 2.114.562,62 
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17. Fundo Patrimonial

O valor total desta rubrica encontra-se repartido da seguinte forma:

  2021 2020 
    
Fundo 834.313,16 834.313,16 

Reservas Legais 277.985,93 270.155,41 

Resultados transitados 9.114.643,49 8.965.863,61 

Subsídios P/ Investimentos 255.000,00 270.000,00 

Doações 1.181.495,00 1.181.495,00 

Outras variações -20.000,00 0,00 

  11.643.437,58 11.521.827,18 
    

Resultado Líquido do Exercício 359.045,33 156.610,40 
    

  12.002.482,91 11.678.437,58 
 

17.1. Fundo Social

O valor do Fundo Social, no valor de 834.313,16€ (oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e 
treze euros e dezasseis cêntimos), foi apurado em 1997, aquando da adoção, pela Instituição, do 
Plano previsto no Decreto-Lei nº 78/89 de 3 de Março, que aprovou o Plano de Contas das Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social”. 

16. Estado e Outros Entes Públicos

 2021 2020 
Retenções de Impostos s/ Rend.   
S/ rend. Trab. Dependente 11.197,97 10.517,18 
S/ rend. Trab. Independente 17.606,67 13.547,80 
  28.804,64 24.064,98 
Contribuição p/ Seg. Social 37.977,64 39.826,06 
Outras tributações 3.585,03 2.471,62 
Outros Entes Públicos   
    

Total 70.367,31 66.362,66 
 



RELÁTORIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

257

Assim, a Situação Patrimonial da Instituição (Fundo Social) foi apurada como resultado da ava-
liação dos ativos da Instituição de acordo com os princípios contabilísticos referidos acima e do 
registo dos seus passivos. 

17.2. Resultados Transitados

O valor inscrito na rubrica de Resultados Transitados respeita aos resultados positivos dos exercí-
cios anteriores.

17.3. Doações

Esta rúbrica não sofreu alterações.

17.4. Subsídios para Investimentos

O valor inscrito nesta rubrica respeita a um subsídio atribuído pela Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa através do Fundo Rainha D. Leonor para apoio à reconstrução do Lar Rainha Santa Isabel.

Dados do Investimento  (F.R.D.L.) 

Código Bem: 32.19.0002.00 
Total do Investimento 1.706.455,13 

Ano de Utilização do Investimento 2020 
Último ano 2039 

Duração 20 anos 
Conta SNC: 4332 

Tx. Amortização: 5,00% 
Amort. Exc 2021: 85.322,76 

Amort. Acum. 2021: 255.968,28 
Valor Líquido: 1.450.486,85 
% Amortizada 15,00% 

 
Subsídio  

Valor Global 300.000,00 € 

Conta SNC 59311 

Saldo em 31/12/2020 270.000,00€ 

Rendimento considerado em 2021 15.000,00€ 

Saldo em 31/12/2021 255.000,00€ 

% Amortizada (Subsídio) 15,00% 
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18. Fornecedores
A rubrica de “Fornecedores” tem a seguinte composição:

 2021 2020 
    
Fornecedores gerais 363.351,60 491.341,20 
Profissionais Independentes 64.700,47 69.465,02 
Sociedades de profissionais 54.019,25 61.830,84 

 482.071,32 622.637,06 
 

19. Diferimentos

Gastos a reconhecer 2021 2020 
Seguros 5.735,29 4.160,37 
Outros 22.640,00 0,00 

 28.375,70 4.160,37 
 

Rendimentos a reconhecer 2021 2020 
Projetos a iniciar 14.569,22 55.774,16 

Rendas a reconhecer 18.000,00 17.000,00 
Outros 0,00 0,00 

  32.569,22 72.774,16 
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20. Outros Ativos e Passivos Correntes

Outros ativos correntes 2021 2020 
Rendas a cobrar 8.405,00 8.505,00 

Juros a receber 197,50 1.227,63 

Produção por faturar (*) 1.866.827,34 1.854.366,08 

Outros serviços 3.486,66 0,00 

Projetos em curso 10.641,82 25.575,88 

Outros devedores 1.115,50 0,00 

Perdas por imparidade acumuladas -6.375,00 -6.375,00 

Adiantamentos a fornecedores 25.005,37 5.813,55 

Adiantamentos ao pessoal 493,76 0,00 

  1.909.797,95 1.889.113,14 
 

(*) Produção por faturar em 2021 (ALERT / SIGIC)

Outros passivos correntes 2021 2020 
Remunerações a liquidar 294.289,97 288.638,77 
Gastos gerais 20.138,02 20.152,66 
Pessoal 0,00 174,19 
Valores à guarda 17.753,80 5.793,01 
Outros credores 0,00 15.239,57 
Adiantamentos de clientes (*) 1.675.545,24 1.438.751,94 

 2.007.727,03 1.768.750,14 
 

(*) Adiantamentos em 2021 da ARS (ALERT)

21. Outros Gastos

 2021 2020 
Impostos 4.983,31 2.518,79 

Correções de exercícios anteriores 4.243,50 6.666,14 

Quotizações 3.600,00 3.650,00 

Outros 14.539,80 4.200,00 

  27.366,61 17.034,93 
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22. Outros Rendimentos

 2021 2020 
Rendimentos Suplementares 142.681,71 116.568,85 

Rendimentos e Ganhos em Inv. não financeiros 224.680,00 209.960,00 

Correções relativas a exercícios anteriores 74.609,57 60.853,13 
Juros obtidos 423,38 4.418,58 
  442.394,66 391.800,56 

 

23. Empréstimos Obtidos

• Tipo de crédito: Crédito ao Investimento – Empreitada de requalificação do Lar Rainha Santa 
Isabel

• Valor do empréstimo: 1.400.000,00€

• Utilização: Abril /2018 ; Liquidado: Abril / 2021

24. Imparidades de Dívidas a Receber

2021 Saldo inicial Prazo 
(meses) 

 Reposição / 
Reversão 

Constituição 
ou reforço Saldo Final 

Créditos em mora      
   Clientes 184.300,90 > 24  0,00 184.300,90 

Utentes do Hospital 11.941,32 > 24  7.140,00 19.081,32 
Utentes do ERPI 16.470,01 > 24  1.205,87 17.675,88 

Inquilinos 6.375,00 > 24  0,00 6.375,00 
      

 219.087,23   8.345,87 227.433,10 
 

25. Provisões

2021 Saldo inicial Prazo  Reposição / 
Reversão 

Constituição 
ou reforço 

Saldo 
Final 

Provisões fiscalmente dedutíveis      
Processos Judiciais em curso 32.245,48 ---- -32.245,48  0,00 

      

 32.245,48  -32,245,48  0,00 
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26. Outras Divulgações Exigidas por Diploma 
Legal

26.1. Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos

A Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses não tem qualquer dívida em mora ao 
Estado e Outros entes Públicos, incluindo a segurança social.

27. Matérias Ambientais

Os ativos de carácter ambiental foram todos adquiridos em exercícios anteriores, estando valo-
rizados ao seu custo histórico. Não existem passivos desta natureza, efetivos ou potenciais, nem 
quaisquer riscos que justifiquem a constituição de provisões específicas.

28. Principais Acontecimentos ocorridos 
após o termo do Exercício

Depois de dois anos com o mundo em pandemia associada ao vírus SARS-Cov2, Portugal é, à data 
deste relatório, um dos países mais avançados no que respeita à vacinação da sua população. Pese 
embora as expetativas de estarmos numa fase de endemia e de retoma dos hábitos sociais pré-
-pandemia, assim como a previsão da chegada de medicamentos para tratamento das doenças 
associadas à SARS-Cov2, e sem que se anunciasse tal cenário, em finais de fevereiro observou-se 
o despoletar da guerra no leste da Europa, com a invasão da Ucrânia por parte das forças militares 
Russas. Este evento, por si só, está a fazer com que os diversos mercados internacionais estejam 
com comportamentos instáveis e irregulares, com impactos significativos na economia real dentro 
de muito pouco tempo (combustíveis, indústria alimentar, entre outros). A crise humanitária que 
está a surgir e que terá repercussões nos países europeus poderá ainda prejudicar o combate à 
Covid-19, atrasando o processo de vacinação em muitos países, bem como o regresso à denominada 
normalidade. Em conjunto, o impacto económico da guerra, das sanções do mundo à Rússia (que 
acabarão por causar fortes constrangimentos no funcionamento dos mercados internacionais), a 
incerteza e o medo do escalar da guerra, o aumento generalizado dos preços que já se observa, 
implica que o futuro muito próximo será certamente desafiante.
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29. Aprovação das Demonstrações 
Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Mesa Administrativa e autorizadas para emis-
são em 3 de março de 2022. A aprovação final fica ainda sujeita à concordância da assembleia-geral.







18.
PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO DE 
RESULTADOS
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18.1. Proposta de Aplicação de 
Resultados

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício em cum-
primento dos estatutos, no montante de 359.045,33€ euros seja aplicado 
da seguinte forma:

• 5% para reserva legal: 17.952,27€

•  O restante para resultados transitados: 341.093,06€



19.
PARECER DO 
CONSELHO 
FISCAL
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20.
PALAVRA 
FINAL
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20.1. Palavra Final

O Relatório de Atividades e Contas 2021 é apresentado como comprovativo 
perante a Irmandade do cumprimento do compromisso assumido pelos 
Órgãos de Gestão da SCMMC, de servir a Instituição, prosseguindo a linha 
orientadora de desenvolvimento sustentado e declarando a confiança no 
futuro. 

O ano de 2021 apresentou desafios constantes que exigiram capacidades, 
competências e visão estratégica dos Órgãos Sociais da SCMMC, em áreas 
particularmente sensíveis no contexto do desenvolvimento económico e 
social do País.

As propostas apresentadas demonstram, ao longo deste documento, uma 
linha de ação estruturada no grande esforço de consolidação e sustenta-
bilidade financeira dos projetos de inovação na Economia Social, reconhe-
cidos hoje na SCMMC, constituindo um caminho de liderança no âmbito 
das Misericórdias Portuguesas.

Representa a responsabilidade assumida para com a Irmandade da SCMMC 
e para com a comunidade de que a SCMMC é referência. Toda a equipa 
partilha uma visão solidária no exercício da atividade enquanto membros 
dos Órgãos Sociais da SCMMC, e agora integrados no projeto de gestão da 
SCMMC no quadriénio 2022-2025.

Este Relatório de Atividades e Contas 2021, disponibiliza aos Irmãos, a orien-
tação que serve de suporte aos novos desafios da SCMMC, já aprovados no 
Plano de Atividades e Orçamento 2022:

• Acredita que a transparência, a clareza de intenções e o trabalho pro-
duzido em 2021 na SCMMC, tenham sido fundamentais para manter 
a coesão da equipa que, no último quadriénio, geriu esta Instituição; 

• Sustenta o caminho para que a SCMMC se mantenha na liderança da 
prestação de serviços de saúde e no desempenho de ações no âmbito 
da economia social;
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• Expressa a valorização que é dada às Pes-
soas, com uma preocupação nuclear na 
luta contra a pobreza.

O novo quadriénio de 2022 a 2026 iniciar-se-á 
sob o signo dos últimos dois anos do plano 
estratégico elaborado em 2020, destinado a 
conduzir os destinos da SCMMC até 2024. É, 
pois, natural que a estratégia da SCMMC não 
sofra alterações significativas e, antes, prossiga 
num continuum estratégico coerente.

Assim, mantêm-se a Visão, a Missão e os Valo-
res. Do mesmo modo, os postulados estraté-
gicos se focarão no cliente, definindo o utente 
como o centro de todas as atividades, estabe-
lecendo e reforçando as parcerias operacio-
nais com outros prestadores de cuidados de 
saúde e sociais dos sistemas nacionais respe-
tivos, apostando na excelência do acolhimento 
e do atendimento e dos cuidados prestados, 
centrando-nos na eficiência e no envolvimento 
dos colaboradores, concentrando os investi-
mentos na ampliação e na remodelação das 
instalações e infra-estruturas e equipamentos 
e investindo na formação dos nossos colabora-
dores. Apostar-se-á na promoção da eficiência 
dos consumos e da utilização dos equipamen-
tos, na redução dos custos operacionais uni-
tários e no aumento dos proveitos, por um 
lado pela permanente renegociação de con-
tratos de fornecimentos e, por outro, através 
do aumento de valências, da produção e da 
procura de novos mercados. Finalmente, conti-
nuar-se-á o forte investimento nas tecnologias 
de informação, visando modernizar a gestão e 
a governação clínica.

Os principais  desaf ios  estratégicos 
manter-se-ão:

no âmbito da sustentação da Marca, através 
da definição de funções e valências hospitala-
res e domiciliárias, do estabelecimento de par-
cerias, da definição de uma política integrada 
de comunicação e marketing, da excelência 

do atendimento e do desempenho clínico e 
de uma política integrada de assistência clí-
nica, social e residencial. Do mesmo modo, a 
valorização e modernização das instalações, 
incrementando o conforto e bem-estar de 
utentes e profissionais sustentará a notorie-
dade da Marca;

no âmbito da promoção do desenvolvimento, 
através do reforço de um modelo de gestão 
autonomizado e responsabilizador, de mode-
los de avaliação do desempenho e respetivo 
reconhecimento da atividade dos colaborado-
res, da produção de conhecimento e da imple-
mentação de sistemas integrados de gestão;

no âmbito da prossecução da eficiência, cen-
trando na governação clínica a definição das 
políticas de consumos, a criação de comissões 
técnicas e protocolos, a redistribuição dos 
espaços, a atualização do quadro de pessoal 
e o controlo do negócio.

Estando claramente estabelecida a análise 
SWOT, realizada no âmbito de prévia con-
venção estratégica, importa, apenas, ajustar 
alguns aspetos, particularmente no que toca 
à ameaça colocada pela estratégia de interna-
lização dos Meios Complementares de Diag-
nóstico do Serviço Nacional de Saúde e, em 
sentido contrário, ao expectável aumento da 
procura de prestação de atos cirúrgicos, resul-
tante da paragem verificada no SNS decor-
rente da pandemia de CoVID-19.

Estamos a viver momentos de grande transfor-
mação, sendo que a LIDERANÇA institucional 
e a INOVAÇÃO terão grande importância na 
definição de uma nova ordem económica para 
a SCMMC, sendo determinantes para o futuro 
modelo da Instituição. Acreditamos que, com 
toda a comunidade que constituiu a Miseri-
córdia, podemos ser impulsionadores de uma 
nova visão social e económica, mais sustentá-
vel, inclusiva e mais justa, capaz de promover 
a dignificação do ser humano e a melhoria da 
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vida dos Marcoenses. 

Esta é a Marca identitária da equipa que apre-
senta este documento, com todas as contin-
gências ocorridas em 2021. Porque são esses os 
nossos valores. Os valores cristãos e os valores 
da defesa da vida e da dignidade.

A Marca, “Misericórdia do Marco”, só poderá 
crescer com a intervenção ativa da Irman-
dade e com o empenho responsável de todos 
os colaboradores, na resposta à promoção da 
inclusão social, no desenvolvimento e coesão 
social, e na promoção da qualidade de vida dos 
Marcoenses.

Assim, também será capaz de preparar o futuro 
da SCMMC, assegurando a sua sustentabili-
dade no período pós-pandemia, promovendo 
novas abordagens que desenhem o futuro da 
liderança. É esta a nossa responsabilidade. 

As PESSOAS que são SCMMC são inspiradoras 
na capacidade de avançar em tempo de adver-
sidade, perspetivando a esperança num futuro 
melhor, identificando os caminhos a seguir, 
tornando situações negativas em oportuni-
dades de melhoria, baseadas no sentido mais 
profundo de propósitos e responsabilidades, 
admitindo erros nos julgamentos e interven-
ções. Transbordam energia face à adversidade 
no caminho a percorrer. Com autenticidade, 
flexibilidade, empatia e compaixão. É a cele-
bração diária da vida.

A inspiração em tempo de pandemia COVID-
19, a maior adversidade do mundo global, refor-
çou o sentido de comunidade no “cuidar”: a 
saúde, a ciência, a educação, a cultura, o tra-
balho, a economia, a religião, entre outros. E 
inspirou o valor imaterial do Amor. 

Está hoje demonstrado que a SCMMC é uma 
Instituição capaz de responder aos desafios 
imensos que têm emergido na Sociedade. Isto 
deve-se às PESSOAS que são Santa Casa. Neste 

tempo de Esperança, a Todos e a Todas, deve-
mos agradecimento e homenagem.

Marco de Canaveses, 15 de março de 2022

Doutora Maria Amélia Ferreira

Provedora da SCMMC
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