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HOSPITAL D. LUIZ I: Negociações que se prolongam,
cooperação que se mantém, final feliz que se espera.

O ponto da situação nas palavras
do Sr. Provedor

A

Saúde. Nesta nossa edição assumimos que o sector da Saúde seja o
tema principal. É inegável a contribuição das Misericórdias nesse
âmbito desde há séculos, com provas dadas de
bem servir por menos custos.
A Santa Casa da Misericórdia do Peso da
Régua, nesse sentido e sem falsas modéstias,
pode em nossa opinião, também orgulhar-se
do seu contributo nesse contexto.
Durante décadas deteve o hospital da Régua, o “nosso” hospital D. Luiz I, fazendo-o
uma referência regional e mesmo nacional.
A mudança profunda na política portuguesa
encetada com a revolução de 1974, alteraram
as coisas.
Em 1975 o D. Luiz I foi nacionalizado,
condição que ainda se mantém no momento
desta publicação. Pertence ao sector público,
perdeu influência e importância, e agora está
praticamente desactivado.
No seguimento da estratégia sectorial do
poder central, a intenção da sua entrega ao
senhorio, à nossa instituição, foi anunciada.
Graças aos nossos esforços e aos dos nossos parceiros, entre os quais a União das Misericórdias Portuguesas e a Câmara Municipal
do Peso da Régua, iniciaram-se as negociações ainda não terminadas.
Contratempos de diversa ordem e a própria
complexidade das coisas, impediram até agora que se completassem e terminassem com o
encontro de uma solução, justa, equilibrada e
inteligente.
Pela nossa parte, estamos de espírito aberto
e de boa vontade.
Por sua vez, a UCC – Unidade de Cuidados Continuados Carlos Cardoso dos Santos,
inaugurada há cerca de uma década, funciona
e recomenda-se.
Temos a noção da sua importância no serviço que presta aos utentes, vítimas de momentos difíceis na vida, por isso seguindo
a tradição, não poupamos esforços para que
tudo funcione a contento.
A fama das Misericórdias já vem de longe.
Resta-nos honrá-la.

Unidade de Cuidados Continuados Carlos Cardoso dos Santos

Uma valência cada vez mais essencial,
porque a qualidade de vida
é um direito que urge garantir

Solidariedade é um rio que nasce no coração e desagua na mão que dá, fazendo uma ponte eterna para a mão que recebe
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A questão do Hospital de D. Luiz I :

A entrevista e os esclarecimentos do sr. Provedor,
Professor Manuel Mesquita
Há mais de século e meio, nascia o hospital da
Régua, com a ajuda prestimosa do rei D. Luiz I então
de visita à região. Sensibilizou-se com a necessidade
sentida e deu forte contributo.
O novo equipamento ficou à responsabilidade da
Liga de Amigos, até que em 1928 pela dinâmica das
coisas passou para a alçada da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua.
Entretanto, a revolução de 1974 trouxe mudanças
estruturantes ao país, e o sector da Saúde não escapou. Os hospitais das Misericórdias passaram para a
tutela direta do Estado. Nesse contexto, o hospital da
Régua manteve-se administrativamente autónomo, até
que foi integrado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro onde ainda se mantém.
Actualmente está praticamente desativado, e o seu
destino tem vindo a ser objecto de notícias. Dado o interesse do assunto para a Santa Casa da Misericórdia
do Peso da Régua, entrevistamos o senhor Provedor,
professor Manuel José Mesquita:
Sr. Provedor, tendo sido uma referência regional
em termos de serviços de Saúde, o hospital D. Luiz I
é hoje em dia quase uma inexistência. Em sua ideia, o
que se passou?
Não estou por dentro daquilo que os estrategas delinearam ao longo dos anos para a nossa região em termos de
Saúde. O que todos sabemos, é que efetivamente a partir
de dada altura o nosso hospital foi perdendo importância
e foi sendo desmantelado. É um facto.
A partir do anúncio feito pelo então Primeiro-ministro
Pedro Passos Coelho da entrega dos hospitais às respectivas Misericórdias, o processo de declínio acelerou-se. O
hospital parece que tinha de desaparecer, à semelhança de
outros, como por exemplo o antigo de Lamego. O objectivo
seria atingir-se o definido pela estratégia de criação de um
hospital de proximidade naquela cidade.
A situação mais gravosa aconteceu em Dezembro de
2014, quando nos quiseram entregar as chaves pura e simplesmente. Então, em conjunto com a Câmara Municipal,
reagimos de imediato, e conseguimos travar o processo.
A não ter sido assim, avançaríamos com uma Providência
Cautelar acerca da entrega das chaves e do encerramento
em si mesmo. Garantidamente.
Neste processo, o papel da Stª. Casa é no fundo
quase só o de senhorio do imóvel…
Até aí era. Aliás, continua a ser, embora sejamos parte
envolvente e integrante do processo de procura de uma
solução para o hospital da Régua que ainda não encerrou. A acontecer isso, então sim, dificilmente haverá um
retrocesso…
No fundo foi o que se pretendeu em 2014…
Sim. Mas aqui existem duas situações: Uma mostra-nos
que então não se estava a cumprir o contrato de arrendamento, que estipula que se renova automaticamente por
iguais períodos, a não ser que seja denunciado com 45 dias
de antecedência. Ele foi denunciado 20 dias antes, logo,
já estava em vigor por mais um ano. Outra, diz-nos que
em 1975 aquando da nacionalização, foi levado enquanto
imóvel, mas também com uma série de serviços prestados e
de equipamentos. Indemnizaram-nos somente relativamente
aos equipamentos. Contudo, ao longo dos anos, o edifício
degradou-se acentuadamente. Há pois que se ver, a questão
dos serviços que se perderam e a do estado físico do hospital
caso se verifique a sua entrega ao senhorio.
Poderemos vir a estar perante uma situação de luta
jurídica que há que evitar a todo o custo. Por isso nos
esforçamos na procura de uma solução que contente as
partes e que possibilite um bons serviços aos cidadãos.
Em 2014, o processo foi travado, porque se inicia-

entre as partes que referi atrás. Perante ela, o hospital D.
Luiz I iria ter: exames complementares de diagnóstico;
radiologia e imagiologia; fisiatria e fisioterapia no âmbito
da medicina de reabilitação; cuidados continuados; e uma
componente não financiada diretamente pelo Estado, com
convenções com Seguradoras e vários subsistemas de
saúde com consultas de especialidade e cirurgias. Assim
como Cuidados Continuados em duas tipologias. Era ainda
intenção dotar o Hospital com uma consulta aberta que
funcionasse 24 horas.
Sem onerar nem o CHTMAD nem o Orçamento para
a Saúde, o financiamento iria ser conseguido em mercado
aberto com o fluxo que se fosse capaz de captar na oferta e
na procura. Este enquadramento foi considerado razoável
por todas as partes.

ram negociações…
Na altura, em resposta, foi enviado pela Santa Casa, um
ofício em que nos recusamos a receber as chaves, e que
indicamos a possibilidade de processo judicial. Tal não foi
necessário. Houve uma reunião na ARS – Área Regional de
Saúde Norte, em que esteve presente o senhor Secretário
de Estado, tendo-se chegado ao consenso para a procura de
uma solução. Num gesto de boa vontade, decidimos então
suspender o pagamento da renda mensal, com a responsabilidade de se encontrar uma solução, para se não onerar
o Centro Hospitalar. Temos mantido e vamos manter esta
postura enquanto denotarmos boa vontade no processo.
Nas negociações, ainda no tempo do anterior governo, esteve-se ou não perto de uma solução?
Houve avanços e recuos. Chegou a existir um consenso
entre as ARS N, a União das Misericórdias, que também
se envolveu, a autarquia, e nós. A questão que principalmente emperrava era e é a financeira: De onde iria sair o
orçamento para o hospital D. Luiz I?
A situação geral no processo da entrega dos hospitais
às Misericórdias, definia por lei que nos orçamentos de
cada hospital se retirariam 25 por cento para os Centros
Hospitalares em que cada um se integrava. Naquela resultava que o D. Luiz I receberia uma verba manifestamente
insuficiente a rondar os 300 mil euros. Não haveria equilíbrio financeiro na sua exploração e era manifestamente
insuficiente para a sua sustentabilidade.
Por outro lado, dado o contexto de crise e de rigor
orçamental em termos nacionais, era quase impossível
onerar-se o orçamento de Estado com o financiamento
necessário. Este é o ponto. Os acordos de cooperação a
serem estabelecidos, nunca foram obstáculo.
Depois, havia o problema do Quadro de Pessoal, que
pretendiam que fosse integrado na Misericórdia. Isso
também condicionou. Nós, Santa Casa, exigimos financiamento que garanta a viabilidade. Por sua vez, o Centro
Hospitalar, não queria nem quer perder dinheiro. O ministério, não queria nem quer onerar o seu orçamento…
Um equilíbrio difícil de se conseguir…
Sem dúvida. Depois de muita discussão, e com os
préstimos da União das Misericórdias, e com o emprenho da autarquia que foi e é fundamental no processo,
conseguimos chegar a um entendimento quanto ao tipo
de serviços que o D. Luiz I poderia ter.
Foi então elaborada uma proposta formal que foi entregue na ARSN em 2015, cuja resultava das negociações
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Esteve-se perto da solução…
Por diversas vezes. Só faltou a formalização do acordo
para que o processo avançasse. Contudo, há ainda uma
outra questão tão ou mais importante que estas. Refiro-me à reabilitação e readaptação física do imóvel. Está
degradado, e jamais poderá funcionar como está. Quem
pense o contrário, que não se impõem grandes obras, não
conhece as exigências da Entidade Reguladora da Saúde.
Naquela altura, fizemos um estudo prévio, até porque se
pensou na apresentação de candidatura ao Programa 2020.
No entanto, o que se sabe agora, em termos de financiamentos comunitários, é que o Quadro até 2023 prevê se
não erro, cerca de 20 e tal milhões de euros para a Saúde
na região norte, algo que é muito pouco, até porque grande
parte irá para o hospital de Vila Nova de Gaia.
Conclui-se aqui que para o processo avançar, têm
de estar garantidas duas componentes. Viabilidade de
exploração e financiamento para as obras.
Nem pode ser de outra forma. Só para se ter uma ideia,
posso dizer que o estudo prévio aponta para a necessidade
de 4 milhões de euros para obras e equipamentos. O rácio
que se utiliza nestas coisas, é de 1 euro para obra e 1 euro
para equipamentos.
A nossa esperança, era que o Programa 2020 viesse a
contemplar a nossa candidatura. Só assim avançaríamos
ou avançaremos. Caso contrário, receberemos um presente
envenenado.
Mas porque é que o processo morreu na praia?
Ele ainda não morreu. Ainda está em cima da mesa.
Numa reunião recente com o senhor presidente da ARS
Norte ele manifestou a vontade de a Misericórdia assumir
o hospital, e ainda recentemente recebemos um e-mail
com uma proposta nesse sentido. Já lhe respondemos
questionando alguns pontos e aguardamos. Há que esclarecer um ponderar muito bem algumas coisas. Como
é lógico de resto.
A proposta é igual á de 2015, excluindo-se as consultas
de especialidade e as cirurgias. Contudo, todos sabemos
que para a viabilidade financeira, estas são essenciais. Tudo
é possível, basta que se encontrem alternativas.
Mas o problema principal, continua a ser o das obras
que têm de ser profundas e que são muito onerosas para as
nossas possibilidades. Não se trata de 400 ou 500 mil euros
como se tem dito. Nem de perto nem de longe. Com isso,
recupera-se um piso para Cuidados Continuados somente.
A Misericórdia enquanto senhoria o que sabe é que
neste momento existe a pretensão de lhe entregarem o
hospital…
Como disse, temos uma proposta nesse sentido. Mas já
ouvi declarações públicas que dizem que ele vai continuar
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integrado no Centro Hospitalar. Será esta se calhar uma
boa solução, caso venha a considerar mais que cuidados
continuados e fisioterapia. Mas se for esta a solução não
me parece que isto satisfaça as necessidades de saúde da
nossa população.
N

Unidade de Cuidados Continuados
Carlos Cardoso dos Santos
Uma importante Valência Para que o Outono
da Vida tenha um pouco de Primavera
Entrevista com a Dr.ª Ana Fraga – Diretora Técnica

O ser sector público, sector social ou sector privado,
quanto a mim, essa discussão não passa de política partidária e de meros conceitos filosóficos. Com um ou com
outro cariz, o que importa realmente são os serviços que
se instalem para usufruto dos cidadãos.

Na proposta de que estamos a falar, é apontada
prioritariamente alguma direção?
Nesta última que recebemos indicam que tomemos
conta do hospital. Será porque se sabe que nos casos em
que as Misericórdias são responsáveis por serviços de
saúde, se consegue fazer mais e por menos dinheiro. A
realidade mostra-nos isso, sem que se coloque de lado
a componente do serviço social. Exemplos não faltam.
Mas caso o D. Luiz I nos venha a ser entregue, termos de
notar antes de mais que podemos não ter capacidade financeira para o colocar a funcionar com equilíbrio financeiro.
Por isso garantidamente somente iremos por esse caminho, se isso não implicar que se coloquem em risco as
150 famílias que dependem de nós através dos ordenados
que pagamos. Nem pode ser de outra maneira.
Juntamente com a chave, tem de vir um pacote de
serviços e as garantias de financiamento das obras pelo
Quadro Comunitário…
São duas componentes essenciais que se complementam. A proposta que nos enviaram recentemente prevê
medicina física de reabilitação; meios complementares de
diagnóstico e terapêutica; imagiologia; análises clínicas
e outros serviços dentro dessa área. Para já, consultas de
especialidades médicas e cirurgias, podem ser feitas no
âmbito privado.
Mas reforçando: para isso ser possível, falta a outra
componente que são as obras de adaptação e de requalificação. O Programa 2020 não parece que ofereça solução
para isso.
Pode haver outras soluções, com o Programa “Junker”,
que financia através de empréstimos de longa duração com
juros a zero ou muito baixos. Podem fazer-se eventualmente financiamentos parcelares com que se vão fazendo
obras e pagando encargos. Outra solução serão parcerias
que se consigam estabelecer. É tudo uma questão de estudo cuidado.
Quem é que tem de apresentar a candidatura ao
financiamento?
Ou a Misericórdia ou quem detiver o processo. Pela
nossa parte, o que digo é que temos de ponderar tudo
muito bem. Estamos abertos para estudar todas as soluções. Lutaremos para que seja dado um destino digno ao
hospital D. Luiz I.
Jamais aceitaremos que se limitem a entregar-nos a
chave. Ele já foi uma referência. Tinha importância e
estava em bom estado de conservação quando o levaram.
Exigiremos isso de volta se for caso disso.

Em jeito de contextualização, pedia-lhe antes de
mais que em linhas gerais nos fale do que é a Unidade de Cuidados Continuados Integrados – Carlos
Cardoso dos Santos.
A Unidade de Cuidados Continuados Integrados
Carlos Cardoso dos Santos é uma Unidade de Longa
Duração e Manutenção (ULDM) pertencente à Santa
Casa da Misericórdia do Peso da Régua e à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Trata-se de uma unidade de internamento, de carácter
temporário ou permanente, que presta cuidados de
saúde e apoio social a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência
e que não reúnam condições para serem cuidadas no
domicílio. Tem por finalidade proporcionar cuidados
que previnam e retardem o agravamento da situação
de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade
de vida, por um período de internamento superior a
90 dias consecutivos.
Esta Tipologia de Unidade pode ainda proporcionar o internamento, por período inferior, em situações
temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio
familiar ou necessidade de descanso do principal
cuidador, até 90 dias por ano.

Como é o que Utentes nos chegam?
A Referenciação dos Utentes para a Unidade pode
ser feita por duas vias. Os Utentes podem ser referenciados pelas Equipas de Gestão de Altas (EGA) dos
Hospitais do SNS, ou por parte do Médico de Família
e consequente Equipa Multidisciplinar do Centro de
Saúde da sua área de residência.
De um modo geral, como se desenrola o quotidiano na Unidade?
A Unidade funciona 24 horas por dia. A sua rotina
de trabalho é distribuída por 3 turnos de serviço, estando incluídos nos mesmos, Enfermeiros e Auxiliares
de Ação Médica. Para além destes Profissionais, a
Unidade tem disponíveis nos seus Recursos Humanos,
3 Médicos e 1 Médico Fisiatra; 1 Assistente Social;
1 Fisioterapeuta; 1 Psicóloga; 1 Terapeuta da Fala; 1
Animadora Sociocultural; 4 Auxiliares de Serviços
Gerais.
O trabalho de todos os elementos da Equipa centra-se no acompanhamento personalizado a cada um dos
nossos Utentes, visando a sua recuperação global.
Importa referir que é feita a avaliação multidisciplinar
da cada um dos Utentes, onde é definido um Plano
de Intervenção para se atingirem determinadas metas
e objetivos. Todos os elementos da Equipa, cada um
na sua área de intervenção, desempenham as suas
funções e tarefas, com vista a atingir os objetivos a
que nos propomos: Bem-estar e qualidade de vida dos
nossos Utentes.
Qual é o papel específico de uma Diretora
Técnica?
Defendo que a Diretora Técnica seja em primeiro
plano a representante do Cliente dentro da Instituição, porque é por ele que a Instituição existe. E desta
forma, cumpre à Direção Técnica assegurar todos os
meios para que o trabalho se desenvolva dentro das
condições normais, e sempre respondendo e corres-
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pondendo às necessidades e expectativas dos nossos
Utentes.
Por outro lado, representa cada um dos seus
colaboradores. E neste prisma, garante que estejam
asseguradas as devidas condições de trabalho, para
que todos exerçam as suas funções num ambiente
calmo e de satisfação.
Dirigir um trabalho numa valência como esta,
onde a vida dos que serve não está necessariamente nos melhores dias, desgasta. Como é quem
um ou uma profissional lida com isso?
Os profissionais de saúde constituem um grupo,
cuja atividade profissional se inclui nas chamadas
“profissões de ajuda“. A nossa atividade caracteriza-se, essencialmente, por apresentar múltiplas exigências, quer a nível físico, quer a nível psicológico.
Tratamos pessoas dependentes, que dependem de nós

e da nossa dedicação.
Aquando da abertura da Unidade, toda a Equipa,
apesar da formação recebida na área, apresentava-se
apreensiva e sempre ansiosa quando prevíamos receber algum Utente, uma vez que era tudo novidade e
não sabíamos com o que contar. Recebemos Utentes
com diversas patologias e com necessidades distintas
ao longo destes (quase) 8 anos de funcionamento, e
isso aumentou a nossa experiência, o nosso conhecimento, e melhorou em muito a nossa forma de lidar
com as diversas realidades. Atualmente, já conhecemos bem o tipo de Utentes que recebemos, o que diminui a nossa ansiedade em relação ao desconhecido.
Apesar dos vários fatores de stress que estão
associados ao nosso trabalho, toda a Equipa tem
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Continuação da página anterior

presente, que existimos pelos Utentes e trabalhamos
pelos Utentes.
Estando-se em situações humanamente difíceis,
qual é o papel das famílias no contexto do internamento?
A Família é em primeira instância a Responsável
pelo Utente, e por este facto, deve ser envolvida em
todo o processo de internamento e de cuidados, desde
o início, tornando-se um parceiro para a Equipa Multidisciplinar.
Saliento desta forma, quatro benefícios da participação dos familiares nos cuidados: “manter a proximidade”, “sentir-se útil”, “proporcionar à-vontade
ao familiar internado” e “assegurar continuidade de
cuidados no domicílio”.
Por outro lado, saliento também quatro razões
que para mim, ajudam os familiares a acompanharem
o familiar internado, sendo elas: “apoiar o familiar
internado”, “ajudar o familiar internado a superar a

solidão”, “obrigação moral para o próprio” e “controlo
e conhecimento sobre a situação”.
Deduzo que de um modo geral as expectativas
sejam baixas no que se refere à evolução clínica do
familiar. Como se gerem as expectativas?
As expectativas são de facto das coisas mais difíceis
de gerir durante o internamento. No entanto, e indo ao
encontro da questão anterior, os familiares que acompanham os Utentes de forma assídua e empenhada, têm
o exato conhecimento da situação e da sua evolução,
estando preparados muitas vezes, para o pior. A Equipa
Multidisciplinar presta todos os esclarecimentos necessários, assim como informa os familiares de qualquer
alteração no quadro do Utente.
Sendo os Utentes a razão de ser da Unidade, que
mensagem gostaria de lhes deixar diretamente?
Os Utentes são a razão da existência da Unidade,
e sem eles, não há base. É por eles que trabalhamos, é
para eles que damos o nosso melhor e maior empenho
enquanto profissionais. E por isso gostaria de lhes dizer
que, ainda que a sua situação de saúde possa atravessar
um momento menos bom, e que já não exista esperan-

ça, tudo faremos para que, rapidamente, dela possa
recuperar, preferencialmente com ganhos em saúde e
qualidade de vida.
“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos
deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco
de nós.” (Antoine de Saint-Exupéry)
E é assim que encaro e que vejo cada uma das pessoas que passa por esta Unidade.
E aos familiares?
A família é uma unidade básica da organização social e é nela que o indivíduo se forma como ser humano.
Desta forma considero fundamental que as famílias não
deixem em nenhum momento de acompanhar o seu
familiar internado, não deixem de se envolver no seu
processo de recuperação/reabilitação, não descurem as
suas responsabilidades.
Da nossa parte, sabemos de antemão que o internamento de um membro da família, tem particularidades
que afetam todo o sistema familiar, originando mudanças. E devido a este facto, também os membros da
família do Utente, são alvo dos nossos cuidados e de
toda a nossa atenção.

Entrevista a Raúl Gonçalves – Mesário Responsável pela UCC
Raul Jorge Gonçalves, vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Peso
da Régua, é o responsável direto pela Unidade
de Cuidados Continuados – Carlos Cardoso dos
Santos.
Nessa qualidade fomos entrevistá-lo:

a ser gerida sem nunca se perder de vista o equilíbrio das
contas, e que tem conseguido através de um sistema de
vasos comunicantes, digamos assim, manter em funções
aquilo que apresenta défice. Sendo a Misericórdia uma
associação que tem o serviço público, o apoio social e
solidário, na sua essência, cumpre-se assim o seu principal desiderato. Felizmente temos conseguido fazê-lo
sem que se coloque em perigo a própria instituição com
os seus utentes e com os seus colaboradores que nela
encontram o seu modo de vida.

Como se referiu na introdução, é o responsável
pela UCC – Carlos Cardoso dos Santos…
Exactamente. Na nossa Misericórdia, cada elemento
da Mesa Administrativa, tem pelo menos um pelouro
sob a sua responsabilidade e a mim, cabe-me por nomeação dirigir esta Valência.
Falamos de uma Valência complexa, de muita
responsabilidade, e por certo com problemas diários
a resolver. Estamos perante um trabalho de voluntariado assim como o de todos os elementos dos órgãos
socias. Como é que se operacionalizam as coisas?
Antes de mais, não posso deixar de começar por
dizer que tudo é possível graças ao bom desempenho
dos e das profissionais que diariamente labutam na
Valência. Temos um quadro de pessoal técnico e auxiliar suficiente e muito bem preparado, gente que tem
noção da importância do seu trabalho para si mesma,
mas que essencialmente sabe que o que mais conta é
a qualidade dos cuidados que se prestam aos utentes.
São estes a razão de existir da Unidade. É por eles e
para eles que ela existe.
O funcionamento de uma Valência como esta, exige obviamente um financiamento que se não poderá
dizer que seja como pequeno. Como funcionam as

coisas nesse contexto?
A construção da UCC há cerca de 10 anos, foi possível, graças ao esforço financeiro da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, graças à comparticipação do
Estado via apoios comunitários. Conseguiu-se, fez-se a
obra e colocou-se a funcionar. Hoje em dia, os utentes
chegam-nos através do Serviço Nacional de Saúde.
Feitas as contas, podemos dizer que os custos por
cada utente enviado cobrem os encargos, ou não?
Não, não cobrem. Infelizmente vemos cada vez mais
o Estado, seja que governo for, a transferir responsabilidades sociais para a sociedade civil, no caso concreto
para uma instituição de solidariedade social, para não
acompanha esse gesto com as devidas contrapartidas
financeiras.
Mas sendo assim, como é possível a sobrevivência?
Felizmente no nosso caso, fazemos parte de uma
instituição abrangente que ao longo dos anos tem vindo

A UCC – Carlos Cardoso dos Santos, integra um
conjunto de outras Valências da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua. Como se interligam?
Interligam-se através da própria Mesa Administrativa, e através de alguns serviços comuns. Por exemplo,
as refeições são confecionadas na nossa cozinha geral,
as roupas são lavadas na lavandaria que é comum, serviços de enfermagem no Lar de Idosos são prestados
por nós, e tudo que seja de utilidade não específica
funciona através de serviços centralizados.
7 - Caso tivesse de apontar algo mais urgente e
de mais necessidade na UCC, o que referiria?
Como disse mais lá atrás, o edifício da Unidade foi
construído há uma década. Não é muito, mas está a ser
o suficiente, para que se revelam alguns problemas que
começam a ser complicados. Como se sabe os invernos
têm sido muito rigorosos, com grandes quantidades
de chuva, e o edificado está a ressentir-se. Temos uma
situação de algumas infiltrações a que urge dar resposta
através de uma intervenção no âmbito da construção
civil. Estamos a estudar a situação para que se encontre
uma solução.
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