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Tem a Palavra

N

esta nossa edição resolvemos
deitar como que um olhar
abrangente sobre a nossa Santa
Casa da Misericórdia. Não é
nem um balanço nem um ponto da situação. Será mais uma forma de por um lado
nos darmos a conhecer um pouco melhor,
enquanto que pelo outro, se pretende que
seja uma maneira que nos leva a reflectir
acerca do nosso quotidiano e do nosso futuro enquanto instituição ao serviço da comunidade.
Num tempo em que as esperanças andam
pelo menos murchas, e onde os desesperos
humanos tantas vezes se repetem, estamos
cientes de que o nosso papel é cada vez mais
importante. É bom que o mundo, e dentro
dele os mais necessitados, saibam que apesar dos egoísmos desenfreados, e das ganâncias atrozes, há sempre alguém que resiste,
e que há alguém pronto a deitar a mão.
A Santa Casa da Misericórdia do Peso da
Régua soube desde sempre afirmar-se pela
sua competência e pela sua actividade a favor daqueles que dela necessitaram e necessitam. Hoje, sentimos essa afirmação,
conscientes de que ela nos responsabiliza.
Dá-nos deveres enquanto elementos da
Mesa Administrativa, assim como nos dá
obrigações enquanto funcionários nos casos
em que alguém o é.
Temos connosco gente do nosso Quadro
de Pessoal próprio, e temos connosco gente
com outro tipo de regime de colaboração.
No entanto, as obrigações perante a instituição são iguais, pois somente assim se garantem os bons serviços prestados. Num
tempo em que tudo muda e nada é certo,
unicamente e cada vez mais a qualidade se
impõe como exclusiva maneira de se garantir a continuidade.
É essa que desejamos garantir para bem de
todos, e para mantermos o privilégio de fazermos parte deste pequeno/grande mundo
que é a Santa Casas da Misericórdia do Peso
da Régua.

O Nosso “Pequeno/
Grande”Mundo:
Um Ponto da Situação

O Nosso
Novo Auditório

Solidariedade é um rio que nasce no coração e desagua na mão
3 que dá, fazendo uma ponte eterna para a mão que recebe
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O Nosso “Pequeno/Grande”Mundo:
Há umas edições atrás,
apresentámos o projecto
que tem a ver com a urbanização do terreno que a
Santa Casa da Misericórdia
do Peso da Régua detém
no lugar de Sergude, em
Godim. Em que pé estão as
coisas neste momento em
relação a esse projecto?
Está mais coisa menos coisa há
um ano e meio no rol das nossas intenções, está a bem dizer
em lista de espera. O ano passado apareceram dois empreiteiros que se dispuseram a levar
em frente as obras, negociámos,
mas não chegámos a um ponto
em que tal sucedesse. A ideia
deste projecto nasceu da necessidade sentida para que se dê o
melhor aproveitamento possível
ao terreno em causa, de forma
a que se torne numa mais valia
tanto para a nossa instituição
como para a comunidade em
geral.
Concentrando-nos
ainda
um pouco mais no projecto urbanístico de Sergude,
podemos ou não dizer que a
crise nacional e mundial que
entretanto deflagrou, prejudicou a sua concretização ?
Não direi que tenha havido uma
importância muito preponderante resultante disso. Direi mais
que foi o facto de pelo meio
termos iniciado a exploração da
Unidade de Cuidados Continuados Carlos Cardoso dos Santos,
e o nos teremos descapitalizado
o que fez estagnar o projecto,
uma vez que ficámos sem dinheiro imediatamente disponível
para avançar.
Procurámos entretanto outras
soluções, passando uma delas
pela venda do projecto em si
mesmo, para que terceiros o
edificassem, e daí aliás o aparecimento dos tais dois empreiteiros que referi. Mas em todo o
caso, o projecto não está esquecido. Temos de arranjar maneira
de avançar com ele. Note-se que
não se trata de construção de
um qualquer prédio em altura,
mas antes da construção de moradias em banda e em regime de
condomínio fechado. Este nicho
de mercado não está explorado
na Régua, mas existe. Por isso, o
projecto é absolutamente viável.
Ia a referir, ou referiu, as
candidaturas para a implementação de um Lar de
Idosos no antigo hospital,
um solar na rua do Quebra
Costas, no Peso como se

sabe. Essa ideia entretanto
foi abandonada e evoluiu-se
para um outro tipo de opção.
A obra que se pretendia inicialmente para lá, era algo com
alguma envergadura. Seria um
Lar, mas com as condições desejadas, assemelhava-se mais a
um Hotel. Seria protocolado
com a Seg. Social tal como o
Lar que hoje existe. O que teria era provavelmente, outro
tipo de condições que por sua
vez levariam à prestação de
um serviço mais personalizado.
Esta unidade, seria essencialmente destinada a casais ou a
indivíduos com mais de 65 anos,
mas sem pagarem mais do que
as comparticipações que estão
protocoladas.
Temos no entanto que encontrar serventia para aquele edifico, e é o que estamos a fazer.
Aguardámos neste momento
que sai legislação nova no âmbito dos cuidados com a Saúde
Mental, e mal ela sai, iremos
adaptar o projecto para que
seja possível ali implementarmos
serviços nesse sector. Queremos ter tudo pronto em termos
de projecto, para que estejamos
na linha da frente quando for o
tempo das candidaturas.
Pensa-se então agora num
novo tipo de Lar, onde os
utentes, ainda que de outro
tipo e características, ficarão internados.
Pelo que pude perceber do que
li, embora não haja grande informação disponível, aponta-se
para um misto Cuidados Continuados/Lar Residencial. Dentro
daquilo que queremos promover no projecto dos Cuidados de
Saúde Mental, há três situações
de longa duração. Uma, respeita
aos deficientes profundos, outra, respeita a pessoas com média deficiência obrigatoriamente
com terapias de ocupação, e
outra, respeita a pessoas com
deficiências mais ligeiras e com
algum grau de autonomia.
Dentro destas três situações, ainda não optámos por nenhuma,
pois antes temos de saber as
especificidades requeridas por
cada qual, para depois optarmos
e avançarmos com a candidatura
respectiva.
Em termos de espaço, o
edifício tem-no suficientemente para o que se pretendia antes e para o que se
pretende agora?

Tem sim. No projecto do Lar/
Hotel, por exemplo no rés-dochão, estava prevista uma biblioteca, um bar e um salão de
jogos, um ginásio, e uma sala de
leitura. Estes espaços recreativos, podem agora ser transformados em espaços de apoio aos
utentes.
Quanto ao Lar D. Antónia
Adelaide Ferreira, o que se
lhe oferece dizer?
Procuramos melhorar sempre
a qualidade do serviço em prol
dos utentes que nele residem,
As nossas preocupações actuais
são a recuperação do piso de alguns quartos e a mudança de algum mobiliário. Ambição já com
alguns anos, é climatização das
instalações com aquecimento
central, pondo de lado os radiadores a gás, que só resolve a
situação do frio. Nesse sentido
estamos a preparar um projecto
a ser apresentado à tutela.
Da última vez que se abordamos a Valência “Unidade
de Cuidados Continuados
Carlos Cardoso dos Santos”, falou-se no significativo défice mensal, resultante
da diferença entre as receitas e as despesas. Como estão as coisas agora?
Podemos dizer que estamos na
mesma. O défice mensal médio continua a rondar os 12 mil
euros, algo que nos preocupa e
nos leva a fazer esforços para diminuir essa diferença.
O Protocolo de Cooperação
com a ARS, e com a Segurança
Social, não pode ser mudado
nos próximos cinco anos, mas
foi-nos dito que se está a estudar uma maneira para que o
défice seja encurtado. É do conhecimento geral e oficial que
os Cuidados Continuados de
longa duração a nível nacional
causam grandes défices de exploração, pelo que aguardámos
algo de novo por aí. Pela nossa
parte, estamos a gerir da melhor forma e nesse sentido, os
recursos humanos, o uso por
exemplo de oxigénio, dos gastos
de enfermagem e outros, num
equilíbrio difícil, pois a diminuição da despesa jamais poderá
ser a causa da para que diminua
a qualidade dos serviços prestados aos utentes. Não queremos
nem iremos por aí, mas estamos
a esforçar-nos para aproximar a
receita da despesa ou vice-versa.
A taxa de ocupação continua a
ser alta, ronda os 85 por cento,
um valor que implica que nos

seja paga uma taxa de ocupação
total, conforme o Protocolo.
Será de referir aqui o caso que
respeita aos utentes que por
terem rendimentos acima de um
certo valor, não têm a totalidade
da comparticipação paga pela Segurança Social, sendo o diferencial da sua responsabilidade. Há
casos em que por este ou por
aquele motivo, por exemplo,
por falecimento do utente, essa
parte nos fica por cobrar. Estamos a tentar resolver pelos nossos meios essas situações, mas
caso nos seja impossível assim,
iremos colocar as situações em
causa à tutela. Nesse momento,
falamos em algo que ronda os 5
mil euros por receber.
Projecto tão interessante
como necessário, é o do
Apoio ao Domicílio cuja
implementação é agora
um prioridade da nossa Misericórdia. Qual é o ponto
da situação?
Estamos actualmente empenhados nesse novo projecto,
acerca do qual esperamos uma
resposta por parte da Seg. Social. É uma intenção que já não
é de agora, já o tínhamos tentado, mas o certo é que nunca
nos empenhámos a fundo nesse
sentido por estarmos envolvidos com outros projectos.
No ano passado, retomamos a
ideia e desta vez estamos afincadamente a leva-lo para a frente.
Além do apoio ao domicílio ao
nível da alimentação, e da higiene pessoal e habitacional, pretendemos impor um serviço de
enfermagem ao domicílio com
fisioterapia, com tele-assistência e com serviço de apoio ao
idoso no que se refere a pequenas tarefas diárias e pessoais,
como ir ao médico, ao correio,
ao notário e outras coisas do
género. Com a tele-assistência
que resulta de um Protocolo
elaborado com uma empresa de
nível nacional da qual queremos
ser parceiros, o idoso mediante
uma comparticipação mensal,
obtém uma pulseira que lhe permite um contacto permanente a
quem o pode auxiliar. Quando o
contacto é feito de lá para cá e
não é obtida uma resposta, são
accionados os meios que se impõem, seja a GNR, os bombeiros
ou a Misericórdia, para que se vá
ao local ver o que se passa com
o idoso. Sem que esteja alguém
em sua casa, o idoso estará assim acompanhado 24 horas por
dia, perante uma pequena comparticipação.
Pedimos 30 Apoios ao Do-
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micílio, mas ainda não sabemos
quantos nos vão ser atribuídos.
O serviço em termos de lavandaria e de cozinha, será centralizado e conjunto com o do Lar
de Idosos. Terá um Quadro de
Pessoal autónomo, independente das outras Valências. Vamos
criar essa nova equipa atempadamente de forma a que possamos formar as pessoas dela integrantes com estágios em outras
instituições, para que quando
arrancar o serviço elas tenham
já a experiência que se impõe.
A Creche é uma valência
que a médio prazo poderá
vir a debater-se com problemas resultantes de novos
contextos. Como vão as coisas nesta?
Funciona-se num ritmo perfeitamente normal. Equacionamos a
possibilidade de trabalhar aos
sábados de manhã, mas não
houve grande aderência. Mas
só o futuro dirá se foi ou não
uma medida acertada. Como se
sabe, há três anos reformulamos
profundamente as instalações,
e podemos dizer que temos
condições para mais uns anos.
Recentemente mudamos o mobiliário do refeitório, algo que
se pode registar como prova da
nossa atenção a esta valência.
O Pré-Escolar, é que nos causa
alguma inquietação. Esperámos
que não aconteça o que aconteceu ao ATL…
Refere-se ao facto de haver um novo contextos nos
Centros Escolares?
Exactamente. Sabemos que esse
sector vai passar para a alçadas
das autarquias, com a respectiva
mudança de modelo e de forma
de financiamento.
Na valência ATL, a nível nacional, houve muitas congéneres
que acabaram com esse serviço. Nós, resolvemos mantê-lo
em funcionamento, até porque
estavam em causa alguns postos de trabalho além do serviço
prestado aos pais e às crianças
nos períodos de férias e para
lá dos horários normais de
trabalho. A realidade e o tempo mostraram-nos que optamos bem, pois não foi baixado
o número de frequência de
utentes, eventualmente porque
de outra forma não há resposta
para os períodos de tempo que
referi em termos de serviços.
Em todo o caso, note-se que a
comparticipação da Segurança
Social neste serviço essencial
para muitos pais, baixou drasti-
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Um Ponto da Situação
camente. Não fosse o facto de
algumas funcionárias estarem
afectas a outros serviços, e de
os pais em muitos casos não
terem alternativas viáveis nos
horários nas pontas do dia e nas
férias, e outro caminho teria de
ser seguido. A solução mais cómoda para nós era fechar, mas
não o fizemos, até porque temos uma lógica de empregador
e não desempregador. Seriam
um falhanço caso tivéssemos de
extinguir postos de trabalho.

colaborador. A aposta é muito
séria, o espaço ficará reduzido
em termos de instituições a operar nessa área. Cada vez mais,
a diferença e a segurança serão
resultantes da qualidade dos serviços que se prestam. É por aí
que temos de ir.

A situação pode vir a repetir-se com a abertura dos
novos Centros Escolares no
concelho?

A requalificação das instalações
efectuada 9 anos sensivelmente,
previa 42 utentes, mas logo
se verificou que eram crianças a mais e espaço a menos.
Readaptamos alguns quartos
criando espaços de apoio, e
diminuímos o número de meninas a receber. Neste momento,
temos 27, com um quadro de
pessoal afecto bem equilibrado.
Podemos dizer que estamos a
fazer um bom trabalho, passe a
imodéstia.
Está em vigor um acordo com
a Seg. Social, chamado projecto
DOM – Desafios, Oportunidades e Mudanças, que contempla 4 técnicas superiores que
acompanham as crianças, e notase bem a melhoria. Recebemos

Pelo que julgo, eles vão ter mais
uma sala no Pré-Escolar em cada
um. A oferta do concelho será
aumentada, mas de uma forma
limitada. A Carta Educativa
verifica que as instituições que
operam nessa área têm boas
condições para continuar. O
problema, poderá colocar-se,
é na questão do financiamento.
Caso ele passe para as autarquias, todo o modelo será alterado. Temos algumas dúvidas
acerca disso ainda, mas vamos
ver.
Já alertamos o nosso pessoal

O Lar das Meninas, e a
valência mais histórica da
nossa Santa Casa, por estar
na sua génese. Como vão as
coisas por aí?

crianças vindas de contextos
complicados, inclusivamente em
termos de outras instituições de
origem, e que aqui estabilizam
emocionalmente.
Esforçamonos para lhes dar todo o conforto e apoio, e os resultados
agradando-nos, pois o seu bemestar é a nossa principal preocupação.
Ainda esta semana, soubemos que o distrito de Vila
Real foi considerado o que
melhor trabalhou os processos de crianças e jovens
com medida de acolhimento institucional, e que neste
distrito, aquela que foi considerada como a melhor instituição, foi a do Peso da
Régua.
E quanto à equipa RSI?
Como se sabe, resulta de uma
acordo com a Seg. Social no âmbito da atribuição de acompanhamento do Rendimento Social
de Inserção. Temos quatrocentas e tal famílias a serem acompanhadas pelas nossas técnicas,
uma equipa multidisciplinar de 5
técnicas superiores, e 7 de acção
directa em serviço no concelho
do Peso da Régua. Além dessas

funções, acompanham a atribuição e acompanhamento do
complemento solidário a idosos
por solicitação da Seg. Social. É
uma equipa autónoma em temos funcionais com controle
financeiro e estrutural da nossa
instituição que está bem.
Novidades, são o Auditório
e o Site da Santa Casa da
Misericórdia do Peso da Régua.
O Auditório era uma necessidade sentida por mim e pelos
meus companheiros na Mesa
Administrativa. Havia dificuldades em promover acções
Formação, assim como reuniões
mais alargadas. Foi então decidido criar-se este espaço equipado com condições e equipamentos adequados, e foi o que
se fez. Tem 55 lugares para assistência e mais 5 na mesa, e tem
os equipamentos audiovisuais e
informáticos necessários para
ser uma sala multiusos. Deixe
que refira que está aberta para a
utilização de entidades externas,
para aquilo que a sociedade civil
dela vier a necessitar.
Com o site, pretende-se abrir
“as janelas” da nossa instituição,
para que a comunidade a veja

por dentro, para que se aperceba daquilo que ela vai fazendo,
mas também para que através
dele possa participar e ajudar
na sua actividade. Ele fala-nos da
nossa História enquanto agremiação ao serviço dos outros,
retrata-nos cada Valência em
si mesma, mostra-nos as novidades, e permite a quem assim
o queira, dar a sua opinião, ou
a sua sugestão acerca do nosso
quotidiano.
Foi reeleito para os órgãos
sociais da União da Misericórdias. Quer dizer algo
acerca disso como encerramento da entrevista?
Efectivamente pela segunda vez
fui convidado pelo senhor dr.
Manuel Lemos, presidente do
secretariado regional, para fazer
parte como primeiro vogal do
Conselho Fiscal, e aceitei. A
lógica são dois mandatos por
pessoa, será pois o meu último.
Julgo que para a Régua em si
mesma é prestigiante, e para
nós, é uma honra pertencer aos
órgãos nacionais da união das
Misericórdias.

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da União das Misericórdias
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Bendita seja a data que une a todo mundo numa conspiração de amor
Ceia de Natal dos Nossos Funcionários

Ceia de Natal do Lar de Idosos

Festa de Natal do Infantário

Festa de Natal no Lar de Raparigas

Este suplemento é da inteira responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua
Textos de Manuel Igreja - Fotos: Santa Casa da Misericórdia e Manuel Igreja- Paginação: Imprensa do Douro
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