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Comemorámos no mês de Maio o 516º aniversário
da Misericórdia de Santarém onde, mais uma vez, partilhámos e refletimos em conjunto temas e práticas da
atualidade para a Economia do 3º Setor, tendo sempre
como objetivo o cumprimento da nossa Missão, da
Visão assente nos Princípios porque nos regemos. Mais
uma vez e, numa aprendizagem constante, repensámos os tipos de serviços que executamos e aqueles
que eventualmente poderemos vir a oferecer para
quem deles necessite.
Isto ficou bem patente nas conclusões do VI Ciclo de
Conferências em Economia Social que teve lugar no
dia 5 de Maio no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém, subordinado ao tema, "Da Gestão de
Recursos Humanos à Gestão de Pessoas”. A participação de Mesários, Irmãos, Dirigentes, Voluntários e
Colaboradores de diferentes entidades deu-nos a
garantia da necessidade de continuidade de organização destas conferências. Ao longo do dia foi possível
ouvir comunicações de palestrantes de altíssimo nível
da Católica Business School do Porto. O encerramento
foi feito pelo Senhor Secretário de Estado do Emprego,
Dr. Miguel Cabrita.
Ao longo do mês promovemos ainda os “Dias Abertos” da Infância e da Anciania onde privilegiámos a
intergeracionalidade e a participação ativa; a Conferência - Percursos de Excelência subordinada ao tema
”A importância de limites na intervenção familiar” com
a participação da terapeuta familiar Dr.ª Milice Ribeiro
dos Santos, a Celebração Eucarística de Acção de Graças no dia 31 de Maio presidida por Sua Excelência
Reverendíssima o Senhor Bispo D. Manuel Pelino.
A encerrar e já a 3 de Junho a “Festa da Amizade”,
evento realizado no nosso jardim, que contou com um
significativo número de participantes e amigos. A
receita deste evento destinar-se-á à aquisição de equipamento para o exterior da Creche e Pré-escolar.
A Misericórdia é uma organização das Pessoas e para
as Pessoas, razão pela qual continuamos a adequarmo

-nos às exigências legais e às necessidades daqueles a
quem nos dirigimos, neste sentido no final deste
semestre concluímos as obras de requalificação da
cozinha e dos armazéns anexos. Procedemos à remodelação integral das cinco câmaras frigoríficas que em
breve entrarão em funcionamento.
Estão ainda em fase de conclusão a ampliação/
adequação das instalações do Serviço de Apoio Domiciliário e das instalações sanitárias da ERPI de Santarém. A implementação das medidas de autoproteção
no edifício sede, serão igualmente uma realidade em
breve, tal como as obras já iniciadas para a transferência dos serviços administrativos e de recursos humanos para as antigas instalações do centro de saúde na
lateral do mesmo edifício.
No seguimento de uma política de cumprimento dos
objetivos propostos no Plano de Atividades aprovado
pelos Irmãos em Assembleia Geral, adquirimos após
procedimento concursal, duas viaturas, sendo uma
adequada ao transporte de sujos e uma outra destinada ao transporte de pessoas com mobilidade condicionada.
A Mesa Administrativa congratula-se pelo apoio
manifestado pelos Irmãos, Colaboradores e Voluntários na tarefa da condução dos destinos da nossa Misericórdia de Santarém.
A Todos (as) o nosso bem-haja!
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Trabalhar a Festejar
[ Maria José Casaca ]

Este boletim é o exemplo de que se
pode trabalhar com prazer! Ao lermos os artigos, sobre o que foram as
atividades desenvolvidas no último
trimestre verificamos que houve uma
constante de partilha, de abertura à
Comunidade e centralidade no
Outro!
A Misericórdia de Santarém afirmase como uma organização de Pessoas e para Pessoas, onde a satisfação de todos os intervenientes é o
foco da nossa ação.
Não basta falar de Pessoas, há que
demonstrá-lo e é isto que neste Boletim podemos encontrar, a divulgação
de um conjunto de manifestações de
prazer pela organização de todas as
atividades que decorreram nos últimos três meses, com a centralidade
nas comemorações dos 516 anos da
nossa fundação, data que nos interpela face ao futuro, que se vai construindo com a vivência, as decisões e
um planeamento cuidado mas sempre cumprido para alcançar a nossa
Visão, ser uma instituição de referência pela qualidade a nível local,
nacional e transnacional.
É bom dar a conhecer que estamos
no bom caminho pois acabámos de
ver aprovada uma candidatura para
participarmos no projeto o EDUACTION que ultrapassa as fronteiras
da Europa e vai até à Índia, ao Senegal, à Itália e à Bolívia.
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Vai ser possível partilhar, divulgar e
sobretudo aprender com os profis-

sionais de países bem mais longínquos, metodologias e ferramentas
promotoras de processos educativos
à medida das necessidades dos
públicos a quem se dirigem.
Vai ser bom poder ver nas ruas da
cidade ou cruzando os caminhos até
Alcanede, em conjunto com as entidades parceira do CLDS - 3 Geração,
a APPACDM, a ADSCS e a Misericórdia de Alcanede, os profissionais provenientes destes países que posteriormente vão levar o nome da Misericórdia de Santarém, a sua forma de
trabalhar e a dos seus parceiros até
outros lugares no mundo.
Como disse no inicio, é bom trabalhar numa organização viva, onde
cada dia nos desafia ao que de
melhor podemos fazer, aprender e
partilhar em prol do Outro e foi assim
que cinco organizações de Economia
Social do distrito, vieram até nós para
participar no Curso de Formação
subordinado ao tema “Cuidados na
Alimentação” que decorreu no mês
de Junho e cujas manifestações de
satisfação nos remetem para a continuidade, que vai acontecer já no mês
de Julho com a realização do Curso
de Formação “Saúde e Segurança no
Trabalho“.
A Misericórdia continuará a prestar
contas da sua intervenção e dos
desafios que enfrenta !
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VI Conferência de Economia Social
“Da Gestão de Recursos Humanos à Gestão de Pessoas”
5 de Maio de 2016
Pelo sexto ano consecutivo a Misericórdia de Santarém organizou em 5
de maio, no âmbito das Comemorações do seu 516º Aniversário, o já
habitual Ciclo de Conferências em
Economia Social, este ano com o
tema “Da Gestão de Recursos Humanos à Gestão de Pessoas”.
Foi um dia de partilha de saberes,
reforço de conhecimentos e reflexão
sobre a crescente importância das
Pessoas nas Organizações de Economia Social e a necessidade que existe,
destas, encararem as que aí trabalham como motor do desempenho
das organizações e terem atenção à
forma como gerem e mobilizam os
seus talentos.
Dos 147 participantes inscritos, apenas 65 manifestaram a sua opinião
sobre o evento através da devolução
do inquérito de satisfação, o qual

[ Natália Godinho ]

contem uma escala de 0 a 10, em que
10 corresponde a muito satisfeito,
sendo visível a predominância dos
níveis 8 e 9 que são reveladores da
satisfação dos participantes.
É de ressalvar as palavras de incentivo à continuidade de desenvolvimento do Ciclo de Conferências em Economia Social em frases como as deixadas nos inquéritos de satisfação:

"Este
Este Ciclo de Conferências deve continuar sempre com temas de interesse para o 3.º Setor como foi o caso
deste ano";
"Iniciativas como estas são de
importância para sensibilizar e promover a reflexão sobre o tema
"Economia Social".
A Melhoria Contínua move todos/as
que trabalham na Misericórdia, em
cada dia procuramos sedimentar o

espírito de cooperação e de entreajuda promotor de um desempenho
satisfatório para todos os que nos
procuram.
No próximo ano continuaremos na
senda da partilha e da disseminação
de conhecimento e práticas de qualidade.
As comunicações desta edição
foram prontamente disponibilizadas
em http://www.eco-sociais.com/.

Participação, um objectivo...
[ André Vital ]

Scalabis Night Race é uma corrida
na cidade de Santarém que tem um
grande impacto na cidade. Não é só
atletismo, não é só correr, nem é para
ver quem chega primeiro. É um maravilhoso momento de alegria, confraternização, festa e tremendo fair play.
A corrida que aconteceu no dia 16
de abril, deu a conhecer através do
seu circuito a cidade de Santarém,
contou com bandas e animação ao
longo do percurso, fandango, campinos, pampilhos, bifanas e muita
diversão.
O Lar dos Rapazes não poderia deixar de participar neste evento tão
importante, que por si só se traduz
em muito mais do que a integração e
participação na vida ativa e social dos
jovens. Realizar exercício físico, seja
em que idade for, pode trazer um
conjunto de benefícios, não só a nível
físico, como psíquico e social.
A nível físico o desporto ajuda no
combate à obesidade, reduz o risco
de doenças cardiovasculares, fortalece músculos, ossos e articulações.

A nível psíquico,
eleva a auto-estima
dos praticantes, melhora o seu aspeto
físico e a imagem que
tem deles próprios.
A nível social, o desporto assume-se como
um lugar privilegiado
para se construírem
laços sociais de amizade, permitindo a partilha e sentimento de
pertença a um grupo.
Valores como, a cooperação, o respeito pelas diferenças e a justiça, são
promotores do aumento da tolerância à frustração, tão importantes para
estes jovens.
Foram seis os jovens que participaram na corrida dos 5 km e foi notório,
no final a alegria estampada nos seus
rostos e a satisfação de chegar à
meta. Ganhar alguns brindes deixa
como recordação, a vivência destes
momentos de camaradagem.

Atividades como esta são promotoras de um processo de crescimento
autónomo, participativo com a valorização pessoal e do outro, nas dimensões individual e coletiva.
A Misericórdia de Santarém, através
da equipa do Lar dos Rapazes continuará a fomentar a integração destes
jovens na vida institucional e da cidade.
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Desemprego jovem: Misericórdia de Santarém dá visibilidade a uma
problemática que afeta milhões de jovens na Europa!
[ Ana Barroso ]

O número de NEET portugueses (jovens que não trabalham, não estudam nem frequentam qualquer tipo de
formação) é preocupante no debate público em matérias de emprego e inclusão social. Reconhece-se que os
jovens portugueses suportaram uma parte significativa
do programa de ajustamento económico implementado.
A recessão exacerbou persistentes fragilidades estruturais e o desemprego jovem aumentou apesar da enorme
onda de emigração! No concelho de Santarém intensifica
-se também a discussão em torno deste “novo” conceito,
que designa um problema que afeta milhões de jovens
numa Europa cada vez mais envelhecida.

Respond to your NEETs! é um projeto coordenado pela
organização húngara Országos KID Egyesület (OKIDE) e
visa a construção de uma carta aberta a endereçar à
Comissão Europeia, descritiva das reflexões dos parceiros sobre a eficácia das principais linhas de intervenção
no domínio das políticas de promoção do emprego e da
empregabilidade dos jovens. Do encontro de parceiros
que decorreu em Debrecen (Hungria) no passado mês
de Abril, resultaram propostas de intervenção estratégica concretas em áreas consideradas centrais no desenvolvimento de competências adequadas aos atuais desafios dos mercados de trabalho e na promoção do emprego e da empregabilidade dos jovens: Voluntariado, Estágios, Educação, Empreendedorismo e Mobilidade.
Mais informações sobre o Projeto e/ou atividades a
realizar, serão divulgadas na página Parcerias/
Partnerships no site da SCMS (www.scms.pt).
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Envelhecer: ontem, hoje e amanhã
[ Joana Jacinto ]

Envelhecemos desde o nascimento ou ainda antes, desde a nossa conceção! O envelhecimento acompanha-nos
ao longo de toda a vida. Com um ano, com onze anos ou
com cento e onze anos continuamos a envelhecer. Cada
um ao seu ritmo, num processo singular, influenciado pela
herança genética, pelo meio que nos envolve e pelas nossas experiências de vida.
Envelhecemos todos os dias! Ao longo da vida sentimos
o envelhecimento de forma diferente: na meninice, na
adolescência, na idade adulta e na velhice. Em todas as
fases reconhecemos aspetos positivos e outros menos
bons. A velhice é pautada por uma série de alterações nas
capacidades físicas e cognitivas, que não têm de ser
necessariamente negativas. É uma fase onde podemos
desenvolver projetos nunca conseguidos, é tempo de se
dedicar a si próprio e também aos outros, pois a vida tem
mais sabor quando partilhada.
Na velhice, olhamos para trás com saudade, no entanto,
é de prevalecer a busca pela satisfação com o presente.

A saúde e o bemestar assumem aqui um
papel de grande valor.
Envelhecer bem é uma
preocupação
individual, mas também
social e por isso temos
de adotar comportamentos que permitam
desfrutar do bem-estar
durante o máximo tempo possível num processo designado de
envelhecimento ativo
em que de acordo com
a Organização Mundial
de Saúde se otimizam
as oportunidades para a saúde, participação e segurança,
objetivando a melhor qualidade de vida à medida que
cada um de nós envelhece. Deste modo, a intervenção
junto deste público acontece de forma interdisciplinar
para potenciar as capacidades físicas e cognitivas, onde os
laços sociais e familiares assumem grande relevância.
Trabalhamos focados no cuidado centrado na Pessoa,
Pessoa
promove-se a participação de cada cliente/utente/ de
acordo com as suas capacidades físicas e cognitivas, para
potenciar a qualidade de vida de cada um. Nós, cuidadores, atuamos como que um regador, regar para brotar,
porque a felicidade da vida não está só na aplicação de
técnicas, mas muito mais nas atitudes de cada um para
consigo e para com os outros.
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5º Aniversário da UCCLDM
- Hospital de Jesus Cristo
No dia 1 de Junho realizou-se a
comemoração do 5º aniversário da
UCCLDM - Hospital de Jesus Cristo.
A preparação deste dia começou
uns dias antes com a definição do
grupo que viria atuar e da recolha de
mensagens dos utentes. No próprio
dia, logo pela manhã, iniciámos as
comemorações com a decoração da
sala. Pela hora do almoço, e pela mão
da Carmem Carvalhal, membro da
nossa equipa, preparou-se a decoração das mesas, de modo a que estas
ficassem com um toque especial, próprio deste dia, seguindo-se um almoço convívio.
No período da tarde, os convidados
começaram a chegar e a compor a
nossa sala, todos os utentes e funcionários de outras respostas sociais que
connosco puderam partilhar este dia.
O programa seguiu com a visualização de um vídeo, onde era possível
assistir a um desenrolar de momen-

[ Maria Machado ]

tos destes 5 anos e onde a nossa
memória nos permitiu recordar utentes, vivências e conquistas, num
caminho começado mas inacabado.
As mensagens dos utentes e do
Senhor Provedor, Engenheiro Mário
Rebelo, chegaram de seguida.
Dois pares de danças de salão brindaram-nos, posteriormente, com
atuações de vários estilos musicais,
trazendo vivacidade, energia e boa
disposição à nossa Casa. Terminamos
com o cantar dos parabéns e um lanche convívio que incluía o nosso bolo
de aniversário e umas deliciosas fatias
douradas que as nossas colegas da
cozinha amavelmente fizeram.
Este dia só foi possível com o empenho e trabalho de vários colaboradores, que não podemos deixar de agradecer. Foram 5 anos de muito trabalho e dedicação, mas também de
muitas conquistas.
Parabéns a todos!

QUOTAS
Lembram-se os Irmãos, que ainda não efectuaram o pagamento da sua quota referente ao ano 2015 (e anteriores), que o
poderão fazer:

• Directa e pessoalmente na Secretaria dos Serviços Administrativos, nos horários de 09:00H/12:30H-14:00H/16:00H;
• Transferência bancária para o IBAN: PT 50 0035 0726 00008681732 83,
83 indicando o n.º ou nome de Irmão;
• Enviar cheque ou vale de correio para o endereço morada abaixo indicado.
Santa Casa da Misericórdia de Santarém
Largo Cândido dos Reis, nº17
Apartado 23
20012001-901 Santarém
Relembramos igualmente que o valor da referida Quota é de 12,00€/ano.
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A Copa do
LAR DOS RAPAZES
[ André Vital ]

O dia 16 de maio foi um dia muito
especial para o Lar dos Rapazes, as
tão aguardadas obras de remodelação da copa findaram e consequentemente deram lugar à sua inauguração.
Recordamos que as verbas para
esta remodelação foram em parte
conseguidas na Feira de Outono da
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, na qual se destacou o grande
esforço e união das respostas sociais,
bem como de todos os agentes
envolvidos, fossem eles da Misericórdia ou outros stakeholders importantes, nomeadamente o W-Shopping,
as Senhoras da Casa da Amizade e a

empresa SCA. No entanto, não sendo
suficiente, a restante verba necessária
chegou-nos pelas mãos de outros
parceiros, amigos e voluntários da
Misericórdia de Santarém.
O dia-a-dia com este espaço em
remodelação não foi fácil, o que obrigou a uma logística de descentralização das refeições. No dia da inauguração estava estampado nos rostos
felizes e curiosos a satisfação dos que
iriam beneficiar desta reformulação.
Os jovens do Lar dos Rapazes cozinham duas vezes por semana, em
equipa, como verdadeiros chefes de
cozinha.

Esta tarefa dinâmica está diretamente ligada à construção da autonomia de vida destes jovens, que um
dia mais tarde precisarão de competências básicas para poderem sobreviver enquanto adultos e claro está,
sem materiais em condições e com
um espaço já pouco apelativo devido
ao desgaste quotidiano, esta tarefa
era muito mais difícil.
A Misericórdia de Santarém e o Lar
dos Rapazes agradecem a todos os
que contribuíram e uniram esforços
na concretização deste objetivo.
A todos o nosso obrigado!

Trabalhar a cidadania vale a pena, trabalhar como voluntário também.
Um dia, espero, todos terão os seus direitos garantidos, sem exceção.
Fernando Pessoa
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Festa de Final de Ano Letivo do
CATL - Quinta do Boial

[ Ana Rita Luís ]

O ano letivo 2015/2016 foi um ano marcado por grandes
momentos de alegria, amizade e muita diversão. Contudo,
sabemos que “as crianças são como as borboletas ao vento.
Algumas voam mais rápido, outras pausadamente mas, todas
voam da sua melhor forma. Cada uma é diferente, cada uma é
linda e cada uma é especial.” Por isso, ao longo do ano trabalhámos diversas temáticas particularmente a inclusão, o espírito
de inter-ajuda, a intergeracionalidade e todas elas assentes nos
princípios orientadores para um crescimento saudável.
Foi com base no trabalho desenvolvido que em conjunto com
os professores de Zumba, criámos uma coreografia da música:
“Juntos Somos Mais Fortes” da banda Amor Electro, a qual foi
apresentada no dia 24 de Junho na nossa festa final de ano letivo.
Esta festa foi realizada com um enorme carinho por parte da
equipa de trabalho e de todas as crianças. Foi com grande satisfação que contámos com a presença dos pais, amigos e familiares.
Esta festa deu início a mais um período de fantásticas férias
no Boial, para as quais convidamos todos os amigos a inscreveremrem-se e a virem divertirdivertir-se connosco!

Notícias Breves
• No passado dia 10 de Junho teve
lugar na Praça de Toiros Celestino
Graça uma corrida de toiros onde
actuaram os cavaleiros Luís Rouxinol,
João Ribeiro Telles Junior e Rui Fernandes frente a toiros da ganaderia
Passanha. Esta Corrida foi ainda marcada pela passagem de testemunho
do Cabo Diogo Sepúlveda ao novo
Cabo João Grave. Qual um deles brindaram o público com excelentes
pegas à primeira tentativa, foi o que
se pode chamar de “fechar e abrir
com chave de ouro”.
No intervalo da Corrida, junto da
entrada do setor 1, foi descerrada
uma placa onde a Misericórdia de
Santarém homenageou todos os
Cabos dos primeiros 100 anos do
Grupo. Saliente-se e reconhece-se o
prestígio do Grupo de Forcados pela
divulgação que ao longo de mais de
um século têm contribuído para
engrandecer o nome de Santarém.
Aproveita-se ainda para desejar ao Sr.

Engenheiro Diogo Sepúlveda as
maiores venturas na sua vida pessoal
e profissional.
• Ainda no campo da tauromaquia, a
Mesa Administrativa
deliberou
enviar um telegrama de condolências
à família de Mestre David Ribeiro
Teles, um grande amigo da Praça
Celestino Graça que partiu.
•Maio, como habitualmente, foi o
mês que gerou maior procura do
Centro de Apoio aos Peregrinos.
Embora se trate de uma instalação
modesta, os nossos peregrinos
encontram neste espaço algum conforto que lhes permita recuperar forças para completar a suas caminhadas. Refere-se ainda que a Misericórdia de Santarém faz parte do “Roteiro
Nacional de Peregrinos dos Caminhos
de Santiago”.
• A 24 de Maio a Misericórdia teve as
suas portas abertas a todos os que

[ António Valente ]

nos quiseram visitar no Dia Aberto à
Anciania.
• O Provedor Mário Rebelo e todos
os restantes membros da Mesa Administrativa marcaram presença no VI
Ciclo de Conferências em Economia
Social "Da Gestão de Recursos Humanos à Gestão de Pessoas". O evento
teve lugar a 5 de Maio de 2016 no
Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém.
•No mês dos Santos Populares, tivemos a nossa Festa da Amizade, desta
vez, entre outras animações, tivemos
um “ensaio trajado” da Orquestra
Típica Scalabitana, por sinal muito
apreciado por todos os presentes.
•A “Refood” de Santarém entregou
na Misericórdia diversos géneros alimentícios provenientes da Feira
Nacional da Agricultura. A Mesa deliberou agradecer o contributo.
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Festa dos Santos Populares
[ Vanda Maia ]

No passado dia 29 de Junho a ERPI – São Domingos
comemorou com uma festa dos Santos Populares dedicada ao São Pedro.
Foi um agradável momento de partilha e convívio
entre clientes/utentes, familiares, amigos e funcionários.
Foi bom de vermos as nossas marchas populares, que
com dedicação e criatividade todos preparámos, trajados
a rigor, cumprindo com os tempos da boa música tocada
pelos nossos amigos voluntariosos e sempre disponíveis
do grupo Banda Larga.
Os momentos de alegria partilhada são a melhor forma
de compensar o esforço dum trabalho em equipa, os
sorrisos estampados nas caras ao longo do dia eram elucidativos do objetivo atingido. Partilharam-se histórias
de outros tempos e recordaram-se algumas pessoas que
fizeram parte das vidas de cada um mas ainda presentes
nos seus corações.
O lanche ajantarado foi ao ar livre onde se saboreou a
tão desejada sardinha assada na brasa, que se fez acompanhar de pão, caldo verde e arroz doce.
Fica a promessa de mais dias destes em breve e o convite para estarem sempre connosco!
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FESTA DA AMIZADE
[ Ana Rita Luís ]

No dia 3 de Junho decorreu mais
uma vez, aquela festa que está na
agenda de todos os Amigos da Misericórdia, a Festa da Amizade, constitui
um momento em que celebramos o
sentimento que une os que se juntam
para planear, preparar e realizar todas
as atividades que ao longo do dia
acontecem.
Foi demais! Ver a alegria a confraternização, olhar á volta e ver o colorido dos espaços pensados para receber os Amigos!
Um dia em cheio, com o cheiro dos
petiscos preparados no bar, os caracóis, as sardinhas ou as febras, tudo

de fazer crescer água na boca e
depois era ver os amigos a provar as
delícias confecionadas por todos os
que quiseram colaborar pondo os
seus talentos culinários ao serviço de
uma Causa!
Andar de “barraquinha” em
“barraquinha” estrategicamente colocadas no jardim, tudo isto pela Causa
da Amizade, ou seja, este ano unimonos para colaborar na aquisição de
equipamentos de Rua para o jardim,
para que as crianças possam continuar a crescer connosco, em segurança e sobretudo incentivadas a brincar,
atividade imprescindível a um pro-

Festa de Final de Ano Lectivo
do Pré-Escolar
No âmbito do Projeto Educativo “Os
Direitos da Criança” 2015/2016, chegámos a mais um final de ano letivo
da Creche e Pré-escolar “Os Amiguinhos” e culminámos com a nossa
festa de final de ano.
Como todas as outras festas, é sempre muito animada com o envolvimento dos pais dos finalistas que
fazem questão de participar ativamente, tanto na construção do cenário como em algumas atuações. Foi

cesso de desenvolvimento saudável.
No ano passado com a colaboração
de todos conseguimos 1690,01 euros
para a Remodelação da Copa do Lar
dos Rapazes, já inaugurada e em funcionamento, este ano conseguimos
2125,93 euros.
Obrigada aos que connosco fazem
esta caminhada, rumo a um futuro
onde desejamos que todos tenham
um lugar feliz!
Nunca é demais o agradecimento
aos que com a sua música, o seu
talento, a sua Amizade nos prendaram com a sua participação!

[ Florbela Gomes ]

fantástico para nós e sobretudo para
as crianças assistir e aplaudir o esforço e empenho dos pais

preparadas no âmbito das atividades
da Componente de Apoio à Família,
como o Inglês e a Expressão Musical.

Este ano não foi excepção e a abertura foi uma surpresa bastante agradável com as princesas e super-heróis
preferidos das crianças. Seguiram-se
as atuações das crianças das diversas
salas, apresentadas por uma animadora de festas convidada pelos pais.
Também este ano fizemos questão
de integrar atuações organizadas e

Aos pais agradecemos a colaboração não de um ano, mas sobretudo,
da que nos deram ao longo do tempo
em que em conjunto vimos as
“nossas crianças” crescerem, obrigada pela confiança que depositam na
nossa equipa!
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Férias Sénior em Monte Gordo
[ Elsa Vargas ]

A Misericórdia de Santarém promoveu, no início de maio deste ano, uma
colónia de férias para clientes/
utentes, voluntários e familiares em
Monte Gordo.
Participaram na atividade 27 pessoas, sendo: 2 funcionárias, 3 voluntários, 2 familiares de clientes/utentes,
2 amigos da Instituição e 18 idosos de
diferentes respostas sociais da Misericórdia: Centro de Dia, Serviço de
Apoio Domiciliário e Estruturas Residenciais.
Através do Protocolo do Inatel com
a União das Misericórdias, abraçámos,
pela 2.ª vez, uma proposta do programa “Turismo para Todos” e voltámos
a sentir satisfação pela oportunidade.
Na satisfação com o programa destaca-se: a comodidade do autocarro, as

acomodações do Hotel, a
confecção e serviço de
refeições e a prestação
das diversas Pessoas
envolvidas. Os participant es
apr eciaram,
sobretudo, a agenda de
passeios diários, destacando o cruzeiro no Guadiana e o passeio em Vila
Real de Sto. António.
A avaliação foi, bastante positiva.
Do ponto de vista da imagem da
Misericórdia de Santarém para o
exterior, voltaram a acontecer elogios
verbais à relação humana, nomeadamente, por parte dos participantes
lisboetas (que connosco partilharam
a viagem), que expressaram o seu
apreço pelo tratamento de proximi-

dade, atenção e carinho com que a
equipa de trabalho e voluntários cuidou dos idosos.
Mesmo sem sol a brilhar todos os
dias, houve sempre manifestações de
agrado pelas atividades, que usufruíram durante uma semana de férias
promovidas pelo Centro de Dia.

A Importância dos Limites na Intervenção Familiar
[ Mafalda Monteiro ]

No âmbito dos Percursos de Excelência integrado na Comemoração do 516 Aniversário da Misericórdia de Santarém foi promovido
no dia 19 de Maio, um Workshop, subordinado ao tema: “A importância dos Limites na Intervenção Familiar”, dirigido a técnicos que
desenvolvem a sua atividade com famílias.
Esta ação nasce de uma reflexão continuada e de partilha que
existe entre os técnicos dos diferentes serviços, em que temos
reforçado a importância de um trabalho em rede e concertado
com as famílias, rentabilizando desta forma os recursos existentes,
tornando-os mais eficazes.
Entendemos que a abordagem das famílias deve passar não apenas pela clarificação de alguns conceitos básicos na área da intervenção sistémica e do trabalho em rede, mas também numa
metodologia de ação onde está presente o respeito pelos diferentes protagonistas e atores no processo.
O Workshop foi dinamizado pela Dr.ª Milice Ribeiro dos Santos,
psicóloga clínica e terapeuta familiar que partilhou o seu conhecimento e experiência e nos deu a conhecer algumas ferramentas e
instrumentos a utilizar no quotidiano dos profissionais envolvidos .
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A Misericórdia de Santarém
no caminho da Qualidade
A Misericórdia de Santarém iniciou
o seu processo de Certificação em
2013, tendo como base o referencial
EQUASS Assurance. O EQUASS é um
sistema de reconhecimento, garantia
e certificação da qualidade dirigido às
Organizações que atuam no âmbito
dos serviços sociais.
A Misericórdia de Santarém assumiu o compromisso para a Certificação EQUASS proposto pela União das
Misericórdias Portuguesas, tendo a
colaboração da empresa de consultoria Sinase.
Em Abril de 2015 a Mesa Administrativa da Misericórdia de Santarém
nomeou três pessoas (Andreia Fonseca, Joana Carreira e Leena Silva) para
constituir a Equipa da Qualidade.
A Equipa trabalha em constante
articulação e partilha de ideias/
conhecimentos com os trabalhadores
de cada área com o objetivo de que
toda a documentação se adapte à
realidade da Instituição e que haja
uma uniformização dos processos,
pois o objetivo não é romper com o
passado, mas sim sistematizar e con-

solidar as práticas e melhorar a sua
eficiência.
É de salientar o envolvimento de
todas as partes interessadas (clientes/
utentes, famílias, colaboradores, parceiros e comunidade) para o sucesso
deste processo.
É notório o envolvimento das equipas de trabalho, dos clientes/utentes
e seus familiares, ou seja, foi adotado
um modelo de gestão orientado para
a intervenção junto destes, envolvendo-os como membros ativos das
equipas de trabalho, respeitando a
contribuição individual, valorizando a
avaliação e a opinião dos clientes/
utentes sobre os objetivos dos serviços a prestar e o respetivo impacto,
numa ótica de promoção da sua qualidade de vida, tendo em conta o
ambiente físico e social em que se
inserem.
No sentido da melhoria contínua
foram criados instrumentos para
recolher o feedback das partes interessadas, nomeadamente a aplicação
de questionários de avaliação da
satisfação e disponibilização de cai-

[ Leena Silva ]

xas de “Reclamações/Sugestões/
Elogios” com os respetivos impressos
nas respostas sociais e nos serviços.
A Equipa da Qualidade agradece o
empenho, a colaboração, a disponibilidade e atitude de todos os colegas
envolvidos neste processo, fator decisivo para o sucesso da Instituição.
Estamos conscientes que há ainda
um longo percurso pela frente, e que
temos como desafio melhorar muitas
das nossas práticas, mas sabemos
que isso só é possível envolvendo
todos os intervenientes nos processos desde a Gestão de Topo aos Operacionais e Stakeholders.

Reforço da cooperação europeia no combate ao Abandono Escolar:
partilha e disseminação de boas práticas!
[ Ana Barroso ]
Nos últimos anos, à semelhança do
que se verificou na maioria dos países
da União Europeia, Portugal reduziu a
taxa de Abandono Escolar de mais de
30% em 2009 para menos de 20% em
2013 (fonte: Eurostat, EU-LFS,
Out2014). Sob coordenação da Associazione Per Esempio, entre 10 e 14
de Maio realizou-se um encontro de
parceiros de 9 países distintos (Itália,
Turquia, Estónia, Grécia, Portugal,
Roménia, Hungria, Letónia e Espanha). O Projeto Erasmus+: a tool
against Early School Leaving alcançou
os seus principais objetivos: partilhar

boas práticas e reforçar a capacidade
de trabalho em rede entre organizações europeias. Apesar da diversidade de contextos, há preocupações
comuns e estratégias passíveis de ser
desenvolvidas em conjunto. O Programa Erasmus+ surge como uma
importante ferramenta na consolidação de uma estratégia europeia, em
que se dá visibilidade a uma problemática que afeta milhares de crianças
e jovens e se partilham experiências
de sucesso que sustentam a certeza
de que é preciso (re)pensar os modelos educativos a diferentes níveis!

Veja o vídeo promocional do projeto e partilhe a sua opinião: Que estratégias devem ser ponderadas no
combate ao Abandono Escolar?
(vídeo disponível na página Parcerias/
Partnerships em www.scms.pt e na
nossa página do Facebook.

