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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente documento descreve as ações desenvolvidas pela Instituição ao longo de 2019, as quais foram 

desenvolvidas tendo em conta o plano de atividades e definidas atendendo à Missão, Visão e Valores da 

Instituição.  

 

As atividades desenvolvidas tiveram em conta critérios de qualidade e excelência, tendo em vista alcançar 

uma melhoria da qualidade de vida da comunidade e dos envolvidos, cumprindo assim os objetivos 

inicialmente propostos. 

 

2. RECURSOS HUMANOS 
 

2.1  COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO 
 

No quadro seguinte podemos observar o número de colaboradores integrados na instituição em 2019. 
 
 

Situação Contratual Total 

Efetivos/Contratos sem Termo 14 

Contratos a Termo Incerto 5 

CEI + que transitou para termo incerto 1 

Recibos Verdes  4 

Programa OTL - IPDJ 3 
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2.2  ACTIVIDADES DIRIGIDAS AOS COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO 
 

 Ao longo do ano desenvolveram-se as seguintes atividades dirigidas aos colaboradores: 

 Folga no dia de aniversário; 

 Almoço anual  

 Oferta de uma lembrança no Natal; 

 Oferta de uma flor no Dia da Mulher; 

 Oferta de amêndoas na Páscoa; 

 Oferta de Broas no dia de Todos os Santos. 

 Medicina no trabalho 

 

2.3  QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DOS COLABORADORES 
  

Ao longo do ano, os colaboradores participaram em ações, formações e outos eventos, com o intuito de 

melhorar e consolidar os seus conhecimentos em temáticas relacionadas com a área de intervenção da 

instituição. Uma colaboradora iniciou o curso de revalidação de competências na área da cozinha. A 

empresa Medisigma numa abordagem inicial, fez uma breve formação sobre Boas Práticas, Higiene e 

Manipulação - HACCP, com a duração de aproximadamente 2horas. 

 

3. RESPOSTAS SOCIAIS 
 

A Instituição tem em funcionamento as seguintes Respostas Sociais, todas elas com acordo de cooperação 

com a Segurança Social: 

- Centro de Dia,  

-Serviço de Apoio Domiciliário,  

- Centro de Convívio, 

- Centro Comunitário.  

 

3.1  CENTRO DE DIA 
 

Os utentes de Centro de Dia usufruem de um conjunto de serviços: transporte, alimentação, higiene 

pessoal, tratamento de roupas, acompanhamento ao exterior (Centro de Saúde, Farmácia, Banco, CTT, 

etc.), atividades de estimulação cognitiva, atividades de gerontomotricidade, entre outros. Esta resposta 

social funciona nos dias úteis das 8:30h às 17:30h e é dirigida a idosos ou outros indivíduos em situação de 

risco, carência/dependência e vulnerabilidade, contribuindo para a sua manutenção no meio sociofamiliar. 

 

Esta resposta tem acordo da Segurança Social para 19 beneficiários. Em 2019 registou-se uma frequência 

máxima de 20 utentes, sendo que, em termos de frequência mensal observou-se um decréscimo para 15 

utentes. Verificou-se uma frequência média mensal de 16 utentes. Em relação à residência, 17 utentes 

residem em Azinhaga, 1 em Mato Miranda e 1 no Pombalinho. Frequentaram esta resposta social 13 

mulheres e 7 homens, com idades compreendidas entre os 48 e os 97 anos. No gráfico seguinte, é possível 

visualizar o número de utentes por género, seguindo-se um quadro com o resumo das entradas e saídas 

dos mesmos. 



 

 

|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

SCMA 
 

6 

 
 

CENTRO DE DIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Óbito 1 - 1 1 3 1 1 0 1 2 

Casa de 

Acolhimento 
3 - - - - 1 2 1 

-  

Lar 4 1 3 2 4 3 - 7 3 3 

Saída/outro apoio - 1 - - 2 1 4 2 3  

Transferência para 

SAD 
- 2 3 1 2 - - - 

1 1 

Cuidados 

Continuados 
1 - 1  1 3 3 5 

1 1 

Ausente do 

domicílio 
1 - - - - 1 - - 

-  

Ausente 

temporariamente 
- 1 1 2 1 1 10 - 

3 1 

TOTAL DE SAÍDAS1 10 5 9 6 13 11 20 15 16 3 

TOTAL ADMISSÕES - - 2 4 10 9 7 6 
8 2 

 

 

Nesta Resposta Social desenvolveram-se diversas atividades dirigidas aos utentes: 

- Apoio necessário e individualizado de segunda a sexta-feira; 

- Contacto com famílias, atendimentos, planeamento e esclarecimento de dúvidas acerca dos serviços e/ou 

alterações de rotinas; 

- Articulação com a Unidade de Saúde Familiar, com a Unidade de Cuidados na Comunidade e com vários 

técnicos da área da saúde; 

- Acompanhamento dos utentes aos serviços de saúde (atendimento médico e/ou enfermagem); 

- Desenvolvimento de atividades de expressão plástica, atividades lúdico-recreativas, jogos didáticos, 

comemoração de dias festivos, comemoração de aniversários, intercâmbios inter-geracionais com o Centro 

Escolar e OTL, participação em festas e passeios inter-concelhios, entre outras iniciativas;  

- O psicólogo desenvolveu: atividades de estimulação cognitiva; atividades com a plataforma Nintendo WII; 

avaliação inicial dos utentes admitidos e avaliação final com instrumentos de avaliação específicos; prestou 

 
1  Os números apresentados incluem, utentes que saíram da resposta, e ausências por tempo indeterminado. 
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apoio psicológico quando necessário; efetuou, juntamente com a técnica de Reabilitação, avaliações do 

estado físico em diferentes períodos; entre outras atividades;  

- A técnica de Reabilitação Psicomotora desenvolveu: atividades de gerontomotricidade; atividades de 

expressão plástica; treino de marcha e de mobilidade; atividades de motricidade fina; entre outros; 

- Desenvolveram-se atividades de cariz espiritual - eucaristia mensal com o Pároco da freguesia, nesses dias 

deram apoio 2 voluntárias. 

- Participaram também noutras iniciativas desenvolvidas no âmbito do Centro Comunitário. 

 

Importa igualmente destacar que o psicólogo e a técnica de reabilitação psicomotora, de forma a dinamizarem 

esta resposta social, aliaram o humor, a boa disposição e a criatividade às potencialidades individuais de alguns 

utentes e aos poucos surgiu o projeto “felicidade sem idade”. Os utentes retrataram algumas questões da 

atualidade “encarnando” algumas figuras públicas, as publicações começaram a ter cada vez mais apreciações 

a nível geral e até mesmo nacional, sendo que algumas até se tornaram virais. Com este protagonismo os 

utentes e técnicos marcaram presença em alguns programas televisivos, sendo notícia também em algumas 

revistas.  

 

Em Dezembro foi aplicado um questionário de avaliação do grau de satisfação dos utentes face aos serviços 

prestados. Em termos comparativos com os anos anteriores, houve um decréscimo relativamente à 

alimentação (80% em 2018 para 67% em 2019) de respostas favoráveis. Apenas 2 utentes manifestam algum 

descontentamento em relação à mensalidade. Relativamente aos resultados das outras variáveis, 

observam-se poucas alterações em comparação com os anos anteriores. Observando os resultados 

encontrados é possível constatar que a avaliação é bastante positiva, pois na variável Avaliação Global, 

todos demonstraram a sua satisfação. 

 

 

3.2  APOIO DOMICILIÁRIO 
 
A resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário tem Acordo de Cooperação com a Segurança Social para 

45 utentes, consiste na prestação de Cuidados Sociais a indivíduos e famílias no seu domicílio, que por 

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento não possam assegurar temporária ou 

permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e as suas atividades quotidianas. Os Serviços 

incluem, Alimentação (almoço e/ou jantar); Higiene Pessoal (1 ou 2 vezes por dia); Tratamento de Roupas; 

Higiene Habitacional; Acompanhamento ao exterior, Atividades de Animação, Teleassistência, entre 

outras. Os utentes podem usufruir de serviços de 2ª a 6ª feira, ou todos os dias da semana, incluindo 

sábados domingos e feriados.  

 
Em 2019 foram apoiados 44 utentes, sendo que em termos de frequência mensal, observaram-se o máximo 

de 38 utentes (julho) e o mínimo de 33 utentes (novembro). Em média verificou-se uma frequência mensal 

de 35 Utentes. Verificou-se igual decréscimo em relação ao ano anterior, de 10 utentes. Relativamente ao 

local de residência, 27 utentes são de Azinhaga, 7 do Casal Centeio, 2 de Mato Miranda e 2 do Pombalinho. 

Frequentaram esta resposta, um total de 16 homens e 22 mulheres com idades compreendidas entre os 48 

a 98 anos. A representação gráfica permite-nos visualizar o número de utentes apoiados por género. O 

quadro apresentado de seguida ilustra as entradas e saídas dos utentes. 
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SERVIÇO APOIO 

DOMICILIÁRIO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 2019 

Óbito 3 5 3 3 2 1 4 3 5 3 

Lar - 1 - - 3 1 2 2 3 5 

Cuidados Paliativos 1 1 - - - - - - - - 

Transferência para CD - 5 8 1 1 2 4 2 2 - 

Transferência para CC - - - - - - - 1 - - 

Desistências - 7 7 2 - 4 3 1 3 1 

Saída/outro apoio 2 - - 4 4 - 2 7 1  

Cuidados Continuados 1 2 - - 4  3 8 6 1 

Ausente temporariamente - 3 3 6 7 9 2 15 3 
HOSPITAL 

2 

Integrados temporariamente 

Lar 
2 1 - - - - - - 

 - 

TOTAL DE SAÍDAS2 9 25 21 16 21 18 20 39 
22 

 

12 

TOTAL DE ADMISSÕES - - 5 8 10 13 12 12 14 10 

 

Realizaram-se diversas atividades dirigidas aos utentes de Apoio Domiciliário: 

- Visitas domiciliárias, atendimentos e contactos com familiares; 

- Contactos com os técnicos de saúde (USF e UCC, Médicos e Enfermeiras) sempre que houve necessidade 

de solicitar a colaboração e/ou intervenção dos mesmos; 

- Foram promovidas diversas atividades lúdico-recreativas, tais como: almoços e lanches temáticos (Santos 

Populares, Natal, S. Martinho, dia da Mulher, dia do Mãe, dia do Pai, etc.); almoços de Irmãos; 

comemoração de aniversários; oferta de lembranças; passeios e participação em atividades desenvolvidas 

no Centro de Dia/Centro Comunitário; atividades interinstitucionais; distribuição de amêndoas na Páscoa e 

broas no Dia de Todos os Santos; entre outros; 

- Foram distribuídos panfletos informativos e temáticos em datas pontuais; 

- O psicólogo realizou pontualmente atividades de estimulação cognitiva no domicílio; 

- A técnica de Reabilitação Psicomotora desenvolveu pontualmente diversas atividades de cariz lúdico. 

 
2 Os números apresentados incluem, utentes que saíram da resposta, e ausências por tempo indeterminado. 
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3.3  CENTRO DE CONVÍVIO 
 

Esta Resposta Social visa a promoção de um envelhecimento ativo, a socialização e convívio das pessoas 

de mais idade com o objetivo de combater e evitar o isolamento e a solidão. Funcionou às terças e sextas-

feiras no período da tarde, foram promovidas diversas atividades com vista à partilha de experiências, ao 

convívio e animação, entre as quais atividades lúdico-recreativas, passeios de cariz cultural (visitas a 

monumentos, lugares e instituições), ateliers de costura, lanches e almoços temáticos, comemoração de 

aniversários, participação em atividades promovidas com instituições de outros concelhos, intercâmbios, 

atividades de estimulação cognitiva, atividades de gerontomotricidade, internet sénior, entre outras. 

 

Esta resposta social tem Acordo da Segurança Social para 20 beneficiários. Frequentaram o Centro de 

Convívio, 20 utentes com idades compreendidas entre os 65 e os 91 anos, 16 residentes na localidade, 1 em 

Mato de Miranda, 1 no Casal Centeio e 2 no Pombalinho. Ao longo do ano, a frequência mensal foi sempre 

de 20 utentes, 16 mulheres e 4 homens. No gráfico abaixo visualizamos o número de utentes por género. 

 

 

 
 

 

3.4  CENTRO COMUNITÁRIO 
 

 

O Centro Comunitário tem como princípio essencial a organização de respostas integradas, face às 

necessidades globais das populações, numa função de carácter preventivo e de minimização dos efeitos 

de exclusão social, assumindo-se também como agente dinamizador da participação das pessoas, famílias 

e grupos sociais, fator de desenvolvimento local, social e de promoção da cidadania. Constitui-se assim uma 

resposta social em que foram organizadas e desenvolvidas ao longo do ano várias ações que contribuíram 

para um desenvolvimento mais dinâmico e ativo desta resposta.  
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Foram contempladas 6 áreas prioritárias:  

1) Atividades de Lazer e Recreio;  

2) Apoio à Família;  

3) Serviço Social;  

4) Psicologia;  

5) Voluntariado e  

6) Outras Iniciativas. 
 

3.4.1 ACTIVIDADES DE LAZER E RECREIO 

 

3.4.1.1 Projeto Sénior MAIS 
 

O projeto Sénior MAIS surgiu da necessidade de promover a saúde e envelhecimento ativo dos utentes que 

usufruem dos nossos serviços, bem como combater o isolamento dos restantes indivíduos da comunidade. 

Para tal, foi adaptado e equipado um ginásio e um espaço de bem-estar. O objetivo principal do projeto é 

melhorar a qualidade de vida dos utentes, a Mobilidade, Autonomia e Socialização. Ao longo de 2019, a 

técnica de reabilitação psicomotora dinamizou sessões individuais e em grupo, registando-se uma 

participação no projeto de 20 pessoas. As aulas, mediante marcação, decorreram com frequência semanal 

(1, 2 ou 3 vezes) de acordo com as necessidades dos participantes. 

 

3.4.1.2 Aulas de Hidroginástica 
 

A hidroginástica é um exercício aeróbico feito em piscinas que tem como objetivo a manutenção profilática 

da saúde. Sabendo da importância desta prática, em parceria com a Câmara Municipal da Golegã (facultou 

a entrada gratuita) a instituição apoiou esta iniciativa. A atividade decorreu todas as terças-feiras, pelas 

11h15. Inscreveram-se 13 pessoas. Esta atividade esteve suspensa após o período de férias de Verão.  

 

3.4.1.3 Caminhadas 
 

Caminhar melhora a condição cardiorrespiratória, ajuda na perda ou manutenção do peso corporal, 

fortalece vários grupos musculares e também melhora vários sistemas do corpo. Caminhar propicia o bem-

estar físico e emocional, estimula a circulação sanguínea e facilita o transporte de oxigénio, reduz o risco 

de doenças cardíacas, reduz a taxa de colesterol e a pressão sanguínea, e ainda combate a depressão e o 

stress, entre muitos outros benefícios. Contando com estes pressupostos, a Santa Casa organizou uma 

caminhada no dia 22 de fevereiro, esta ação foi bem aceite pelo grupo, e por isso deu-se continuidade, a 

atividade decorreu às sextas-feiras, contabilizaram-se 10 participantes. 

 

3.4.1.4 Encontro Nacional de Desporto Sénior 

 

Envelhecer é um processo inevitável e involuntário que provoca uma perda estrutural e funcional de forma 

progressiva no indivíduo. Estudos evidenciam que a prática de atividades físicas pode ser uma estratégia 

para manter a capacidade funcional da população da terceira idade, assim como a sua autonomia, levando 

consequentemente a uma melhoria na qualidade de vida. Neste sentido, o projeto Mais Lezíria organizou 

no dia 25 de maio, um Encontro Nacional de Desporto Sénior em Almeirim com as seguintes atividades: 

aeróbica, caminhada, dança, espaço saúde, animação musical, petanca, ténis e puzzle humano. 

Participaram 6 pessoas da comunidade. 
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3.4.1.5 Caminhada Inclusiva MAIS Lezíria 

 

O MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze Municípios associados em 

reunir toda a população da Lezíria do Tejo em convívios desportivos, incentivando a participação de todos, 

incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. O objetivo do MAIS Lezíria continua a ser a 

promoção da saúde, de uma prática desportiva de qualidade, da integração social e do bem-estar, a 

formação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população. 

O MAIS Lezíria organizou em maio, uma caminhada inclusiva com cerca de 5,5 km’s, onde participaram 

cerca de 500 seniores dos 11 municípios da Lezíria do Tejo. Neste sentido, a Santa Casa integrou esta ação 

com 10 elementos. 

 

3.4.1.6 Masterchef 

 

O MasterChef Portugal é a versão do talent show de culinária MasterChef da BBC adaptado para Portugal. 

A 1.ª edição foi transmitida pela RTP1 aos sábados à noite. No entanto, em 2014 a TVI relançou o formato. 

Nesta nova versão, o MasterChef Portugal passou a contar com a apresentação de Manuel Luís Goucha, 

com a colaboração do Chef Rui Paula e Chef Miguel Rocha Vieira, que simultaneamente, tal como acontece 

na versão australiana, são os jurados e apresentadores do programa. 

As gravações deste programa passaram pela Golegã, fomos convidados a participar nesta iniciativa. 

Reunimos um grupo de 10 pessoas e tivemos a oportunidade de saborear os deliciosos menus propostos 

pelos concorrentes. 

 

3.4.1.7 Festa do Bodo 

 

A Festa do Divino Espírito Santo, também chamada a Festa do Bodo, realizava-se em Azinhaga, desde 

tempos remotos, havendo já em 1569 referências documentadas acerca deste evento. "Festa do Bodo" 

significa dádiva de alimentos aos pobres. Durante os primeiros dias da festa era recolhido o pão das casas 

mais abastadas, que depois de benzido era distribuído pelos mais necessitados. E como "não só de pão vive 

o homem", era este já acompanhado de carne e vinho. Tem a Festa do Divino Espírito Santo - Festa do Bodo 

raízes bem fortes na memória do coletivo Azinhaguense, sendo por conseguinte de elevada importância 

para a comunidade. 

Em Junho de 2019 decorreu a tão esperada Festa do Bodo. A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga 

marcou presença neste evento com um stand onde foram expostos e vendidos os trabalhos realizados pelo 

Centro de Convívio, Espaço Criativo, utentes e funcionários. A Instituição realizou também a divulgação de 

todas as atividades realizadas, dos projetos e apoios sociais. 

 

3.4.1.8 Sessão Fotográfica com Sandra Ventura 

 

Atualmente, mais do que em qualquer outra época histórica precedente, a imagem e particularmente a 

fotografia, assumem no quotidiano das sociedades ocidentais uma importância e centralidade que 

assentam não apenas na quantidade e diversidade de imagens a que cada indivíduo acede no seu dia-a-dia, 

como também nos diversos fins para que as mesmas são utilizadas. A imagem fotográfica encontra-se hoje 

presente e plenamente integrada em praticamente todas as esferas da vida em sociedade.  

Em contexto institucional, e aliando também a importância da fotografia na auto-estima, decidiu-se 

colaborar com a fotógrafa Sandra Ventura, realizando assim uma sessão fotográfica dirigida à comunidade, 

no dia da festa final do programa OTL. Para além das crianças e dos jovens, foram também fotografados os 

familiares, sendo impossível contabilizar o número exato de participantes. Após a sessão fotográfica, 

Sandra Ventura enviou as provas, as quais foram expostas na Instituição. 



 

 

|RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

SCMA 
 

12 

Revelou-se uma atividade de elevada importância, visto que, para além do resultado final, a sessão 

potenciou o bem-estar e a auto-estima dos fotografados. Assinala-se também a elevada afluência. 

 

3.4.1.9 Felicidade sem Idade 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga aliou-se ao movimento #givingtuesday com o projeto "Felicidade 

Sem Idade", proporcionando aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, momentos de pura 

felicidade, utilizando as artes e a criatividade para este fim. Com este projeto, apostamos num modelo de 

atuação centrado na pessoa, garantindo as ferramentas necessárias à expressão criativa, social e 

emocional.  

Em dezembro recebemos a RTP1, tendo participado numa reportagem em direto para o Programa Praça 

da Alegria. As gravações decorreram no Centro de Dia da Instituição, no período da manhã. Contou-se com 

a participação de vários elementos da comunidade e familiares, que preencheram a nossa participação no 

programa. 

 

3.4.1.10 Workshop Centros de Mesa 

 

O workshop de Centros de Mesa tem como missão oferecer ferramentas aos participantes, para que 

possam desafiar a sua mente no momento da criação. Criar é estimular as aptidões cerebrais e motoras, o 

que permite enfrentar diversos problemas de diferentes formas. Neste workshop, foram abordadas 

algumas técnicas mais utilizadas em arranjos de mesa, nomeadamente quais os materiais decorativos que 

geralmente se utilizam. Foram vistas quais as etapas de montagem que se devem respeitar e o participante 

foi incentivado à criatividade. Participaram 12 pessoas. 

 

3.4.1.11 Espaço Internet Sénior 

 

Dando continuidade ao Espaço Internet iniciado em 2010, realizaram-se encontros com o intuito de 

promover uma ligação da população sénior às novas tecnologias e à rede de informação que a Internet 

proporciona. 

Participaram nesta atividade 15 pessoas da comunidade. As aulas tiveram frequência bi-semanal (segunda 

e quinta-feira), das 14h30 às 15h30. Durante as sessões os participantes aprenderam as noções básicas 

relacionadas com a informática (informação no dossier do Centro Comunitário). Este ano os participantes 

para além de aprenderem estas noções, continuaram a utilizar as redes sociais, nomeadamente o 

Facebook. Para a concretização desta atividade, a instituição disponibilizou a sala e os computadores 

necessários, assim como o videoprojetor. 

 

3.4.1.12 Espaço Criativo 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga promoveu ao longo do ano, o Espaço Criativo com o intuito de 

dar a conhecer às participantes novas técnicas e abordagens, permitindo atingir resultados criativos com 

produtos de fácil aplicação. Foi também objetivo envolver a comunidade na participação destas atividades 

de cariz sociocultural. Ao longo de 2019 participaram 10 elementos da comunidade, que trouxeram novas 

técnicas de Artes Decorativas e assim partilharam todo o conhecimento apreendido nesta área. As sessões 

tiveram frequência semanal (quarta-feira) e decorreram das 14:00 às 17:00 horas. 
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3.4.1.13 Convívio de Homens 

 

O conjunto de ações destinadas aos homens da comunidade surgiu da necessidade de promover encontros 

que permitissem potenciar a socialização entre os participantes prevenindo a exclusão social e o 

isolamento de alguns membros. Neste sentido, ao longo de 2019 realizaram-se 5 encontros com uma taxa 

de participação média de 30 homens, são os próprios participantes que confecionam e dinamizam esta 

atividade. Importa destacar o aumento da taxa de participação destes encontros. 

 

Fevereiro 

Cozido à Portuguesa  

Abril 

Feijoada 

Junho 

Sardinhada 

Outubro 

Bacalhau com Mangusto  

36 Homens  31 Homens  29 Homens  27 Homens  

 

3.4.1.14 Convívio de Mulheres 

 

Observando o impacto das atividades associadas ao público masculino da comunidade, criou-se uma 

nova dinâmica com eventos dirigidos ao público feminino. Realizaram-se ao longo do ano 4 ações, com 

uma taxa de participação média de 29 mulheres promovendo assim o convívio, a animação e a 

confraternização, exercendo uma integração e cidadania mais ativa, evitando desta forma o 

isolamento social. 

 

Fevereiro 

Carne de Porco Alentejana 

Abril 

Cozido à Portuguesa 

Outubro 

Entrecosto com 

Arroz de Feijoca 

Novembro 

Bacalhau no Forno 

30 Mulheres 27 25 Mulheres 35 Mulheres 

 

3.4.1.15 Atividades de Cariz Religioso 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga em colaboração com a paróquia promoveu missas mensais 

dirigidas à comunidade, presididas pelo padre Pedro, na última terça-feira de cada mês e realizadas no 

Centro de Dia da instituição. Considerando que algumas pessoas já têm muitas dificuldades em se 

deslocarem às respetivas Igrejas nos horários programados, esta é a única oportunidade de poderem 

participar nas celebrações. 

 

3.4.1.16 Divulgação da Instituição e de Projetos 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga tem por norma efetuar a divulgação da Instituição, assim como 

as ações, atividades e projetos que promove junto da comunidade em geral. Neste sentido, foram 

distribuídos panfletos informativos sobre a própria Instituição, assim como o funcionamento das valências, 

nomeadamente o Centro de Dia e o Apoio Domiciliário. Os panfletos foram distribuídos à população, nos 

locais de maior afluência (cafés, biblioteca, centro de saúde, ...). 

Foram também distribuídos boletins informativos nos meses de junho e dezembro com as atividades 

desenvolvidas, com uma tiragem de 25 exemplares. Aliadas a esta distribuição, os boletins foram também 

enviados por email para os contactos da Instituição. A avaliação poderá ser realizada pelo número de 

exemplares e pela recetividade dos utentes a esta ação. 
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3.4.1.17 XXXVII e XXXVIII Almoço de Irmãos 
 

No dia 23 de março celebrou-se mais um Encontro de irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga. 

Esta festividade representa já uma tradição da Instituição e comemorou-se o XXXVII Almoço. Participaram 

68 pessoas (Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Centro de Convívio e Comunidade). Foram distribuídas 

lembranças a todos os irmãos presentes, sendo que a Instituição contratou também um músico para 

animar este evento. 

No dia 28 de setembro celebrou-se mais um almoço de irmãos. Neste segundo semestre realizou-se o 

XXXVIII Almoço de Irmãos, sendo esta uma festividade com grande tradição. Participaram 77 pessoas 

(Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Centro de Convívio e Comunidade). Foram distribuídas lembranças a 

todos os irmãos presentes. 

Estes eventos representam uma mais-valia para a Instituição devido à taxa de participação por parte dos 

utentes e da comunidade e também pelo forte simbolismo associado à comemoração, contudo assistiu-se 

a um decréscimo na frequência. 

 

3.4.1.18 Projeto Atreve-te – Faz o teu Verão! 

 

À semelhança de anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga promoveu o OTL Verão 2019, 

denominado por Atreve-te – Faz o teu Verão! O projeto foi desenvolvido nos meses de julho e agosto. 

Contou-se com o apoio da Câmara Municipal da Golegã e da Junta de Freguesia de Azinhaga. Participaram 

40 crianças, 27 rapazes e 13 raparigas, com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos, de Azinhaga, 

Pombalinho, Mato de Miranda, Golegã e outras localidades (Entroncamento e Vila Franca de Xira). 

O projeto proporcionou às crianças uma ocupação ativa e dinâmica, assentando nos seguintes objetivos: 

promover um espaço de interação; desenvolver conhecimentos e atitudes benéficas para o ambiente; 

estimular a aquisição de hábitos e estilos de vida saudáveis; proporcionar o contacto com as artes; 

fomentar comportamentos cívicos; permitir uma multiculturalidade de vivências sociais, facultando o 

conhecimento de novas experiências que contribuam para melhorar o desenvolvimento pessoal e 

consequente processo de socialização. 

Com o intuito de avaliar o projeto foi elaborado um questionário e entregue a todas as crianças inscritas no 

último turno (19 questionários preenchidos). Os objetivos foram atingidos, visto que se obteve uma 

classificação positiva, tendo a maioria classificado o projeto como Muito Bom. 
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3.4.1.19  Casa das Artes de Azinhaga 

 

Dando continuidade ao projeto iniciado no Verão de 2008, foi desenvolvido nas férias de Verão a Casa das 

Artes de Azinhaga. Foi dirigido aos jovens, contemplando a faixa etária dos 12 aos 17 anos e contou-se com 

o apoio da Câmara Municipal da Golegã e Junta de Freguesia de Azinhaga. No presente ano, e devido ao 

elevado número de inscrições, decidiu-se criar um projeto intermédio designado por Casa das Artes Júnior, 

compreendendo as faixas etárias dos 12 aos 13 anos.  

O conjunto das ações desenvolvidas teve como preocupação a necessidade de oferecer condições 

adequadas ao crescimento e formação da população jovem, incentivando à adoção de comportamentos e 

estilos de vida saudáveis. O presente projeto teve como temas a Educação Patrimonial/Cultural, a Atividade 

Física e Saúde e Educação Ambiental. Participaram no projeto 32 jovens. A média de idades é de 14 anos, 

dividida por 18 rapazes e 14 raparigas. 

Com o intuito de avaliar o projeto, foi efetivado um questionário, tendo sido aplicado no final das férias de 

Verão a 15 participantes. Analisando os dados fornecidos pela avaliação, é possível concluir que os principais 

objetivos foram alcançados, sendo que, a grande maioria dos jovens atribuiu um resultado bastante 

positivo (todos os jovens atribuíram “Muito Bom”). 

 

 

 
 

3.4.1.20 Dia de Reis 

 

O Dia de Reis, a 6 de janeiro, está associado ao bolo-rei e ao "cantar das janeiras" e põe fim às festividades 

de Natal e Ano Novo. Cumprindo com a tradição festiva desta data, comemorou-se no dia 7, o Dia de Reis. 

Na programação constou um teatro protagonizado pelos utentes do Centro de Dia e um espetáculo da 
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Universidade Sénior da Carregueira. No lanche, apreciámos o típico bolo-rei. Participaram 46 pessoas da 

comunidade. 

 

3.4.1.21   Espetáculo de Ano Novo 

 

O Secretariado Regional de Santarém da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) realizou, no passado 

dia 24 de janeiro, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), um espetáculo de Ano 

Novo que envolveu a maior parte das Santas Casas daquele distrito. O evento reuniu mais de 1200 pessoas, 

lotando por completo o grande auditório do CNEMA para assistir à peça de teatro ‘Insónia’, da autoria de 

Fernando Mendes. A iniciativa constituiu-se num momento de partilha, onde foram desenvolvidas “raízes 

fortes” entre as Misericórdias, Estiveram presentes 12 pessoas da comunidade. 

 

3.4.1.22 Festa de Carnaval 

 

Encarnando o espírito carnavalesco, a Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga organizou uma Festa de 

Carnaval, onde os participantes se vestiram a rigor com diversas máscaras e acessórios (perucas, bigodes, 

chapéus,…). Os participantes marcaram presença numa festa com muita música e animação. Realizou-se 

no dia 4 de março e contou com a participação de 23 pessoas.  

 

3.4.1.23 Exposição Coelhos da Páscoa 

 

A Páscoa que hoje conhecemos deriva de várias tradições, sendo a cristã - que celebra a ressurreição de 

Cristo, a que melhor se conhece. Mas o nosso imaginário da Páscoa – com ovos coloridos e coelhos 

incluídos, é uma herança muito mais antiga, que recebemos dos povos germânicos, ligada à celebração da 

chegada da Primavera. De 15 a 26 de abril realizou-se na Santa Casa uma exposição de Coelhos da Páscoa. 

Os trabalhos foram elaborados pelos utentes do Centro de Dia e Centro de Convívio. Foi também solicitado 

a diversas IPSS de outros concelhos a participação com um trabalho elaborado pelos utentes e também 

crianças do Jardim de Infância de azinhaga- Agrupamento de Escolas, com vista a promover um intercâmbio 

intergeracional. 

 

3.4.1.24    Almoço das Vizinhas 

 

O Dia Mundial dos Vizinhos tem lugar na última semana do mês de maio e visa combater o isolamento social 

permitindo o convívio entre os participantes. É uma grande oportunidade para as cidades/aldeias e as 

associações de habitação social mobilizarem os habitantes, criando um espaço de encontro e de 

socialização. A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga aliou-se a este conceito desenvolvendo o Almoço 

das Vizinhas na Instituição. Decorreu no dia 28 de maio um almoço em que cada participante pode trazer 

uma vizinha, contámos com a participação de 25 pessoas.  

 

3.4.1.25 Santos Populares 

 

Junho é o mês dos Santos Populares com festas e arraiais por todo o país, também a Santa Casa da 

Misericórdia de Azinhaga entrou nas festividades promovendo uma sardinhada, houve música típica e um 

animado arraial. Participaram 27 pessoas.  
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3.4.1.26 Tarde de cinema de S. Martinho 

 

O dia de S. Martinho comemora-se em novembro, sendo uma das celebrações que marcam o Outono. A 

tradição manda que o dia de S. Martinho se festeje com as típicas castanhas. Sendo assim, a Santa Casa da 

Misericórdia de Azinhaga, sensível às festividades típicas da época, organizou uma tarde de cinema de S. 

Martinho dirigido aos utentes da Instituição e à comunidade. Nesta ação, foi apresentado o filme “Amália”, 

que retrata a vida da fadista. Foram distribuídas castanhas e broas. Contabilizaram-se 15 participações.  

 

3.4.1.27 Grupo de Cantares do CBEZA 

 

 Partindo do pressuposto de que a música é um veículo importante para a promoção do bem-estar, sendo 

também uma ferramenta para o aumento das interações, a Instituição promoveu uma tarde musical com o 

Grupo de Cantares do Centro de Bem Estar da Zona Alta. Este encontro permitiu conhecer a expressão da 

música tradicional da região do Ribatejo. Para este evento foram convidadas as pessoas da comunidade, 

tendo participado 31 pessoas, que ao som destas músicas se divertiram e cantaram. 

 

3.4.1.28 Festa de Natal 

 

Sabendo do forte simbolismo associado a esta época festiva, a Instituição programou uma ação que 

pretendeu unir a comunidade e os utentes com o intuito de potenciar as interações. Celebrando assim o 

espírito Natalício a Instituição organizou um almoço de Natal, no dia 17 de dezembro, tendo-se sinalizado a 

participação de 44 pessoas. Começámos uma eucaristia celebrada pelo padre Pedro, seguido de um almoço 

onde foi servido o tradicional bacalhau, tendo no final o provedor Eng. João Saldanha proferido umas 

palavras para os participantes. Foram distribuídas lembranças em colaboração com a Junta de Freguesia. 

Após este momento, foi apresentado um vídeo dos utentes do Centro de Dia, um teatro elaborado com o 

Centro de Convívio e um apontamento musical de Clarisse Nunes. 

 

3.4.1.29 Venda Solidária 

 

Com o intuito de dar à população a oportunidade de comprar produtos a preços acessíveis, apostando 

também na divulgação dos trabalhos realizados pelos utentes e funcionários, realizou-se uma Venda 

Solidária.  

Os produtos foram cedidos por diversas entidades e pessoas, após solicitação da Santa Casa da 

Misericórdia de Azinhaga. Neste sentido, por preços acessíveis, as pessoas da comunidade puderam 

adquirir produtos que de outra maneira não teriam oportunidade. A venda solidária decorreu várias vezes 

durante o presente ano, consoante os produtos disponíveis para venda. Foram também colocados à venda, 

trabalhos elaborados pelos participantes do Espaço Criativo, grupo que se reúne semanalmente na 

Instituição e trabalhos realizados pelo Centro de Convívio, nomeadamente rendas e bordados. 

 

3.4.1.30 Sessões de Esclarecimento 

 

Nas vendas agressivas dirigem-se em especial aos grupos de consumidores séniores, pois são estes que 

têm uma maior vulnerabilidade, menos informação e sobre os quais é mais fácil exercer coação que os 

obriga à compra de produtos ou de serviços que não desejam. Atualmente, é comum assistirmos a muitos 

contratos à distância, feitos porta-a-porta ou ao telefone com recurso a práticas comerciais desleais, na sua 

maioria, de fornecimento de serviços públicos essenciais, como as telecomunicações e a energia. 

O que deve fazer um consumidor quando cai nesta situação? Fica amarrado a um produto ou serviço que 

não pediu nem necessita? Isto tudo porque não conseguiu fechar a porta! O que fazer, caso não tenha 
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conseguido dizer não? Estas são algumas questões a que a DECO pretende dar resposta nos seus 

workshops, que têm como principal objetivo apoiar os consumidores seniores quanto aos cuidados a ter 

nas abordagens porta-a-porta. Este workshop informativo teve lugar no dia 16 de outubro e contou com 14 

participantes. É neste enquadramento que é crucial integrar no Centro Comunitário ações de carácter 

informativo que possibilitem sensibilizar a comunidade para diversas temáticas. 

 

3.4.1.31   Casa da Comédia de Azinhaga 

 

Na Azinhaga, o teatro está instalado cada vez mais no hábito da população. A oficina de teatro apresentou 

no dia 6 de janeiro o espetáculo, Um conto de Natal que contou com uma sala inundada de público que 

aplaudiu o talento deste grupo de jovens num espetáculo dedicado ao afeto neste tempo de Natal. Durante 

o ano, vários ensaios decorreram com o objetivo de estrear a peça Música no Coração, um espetáculo que 

faz parte de memórias de todas as gerações. Apesar das várias marcações e de esgotar os espetáculos, não 

foi possível estrear esta peça por diversos motivos, nomeadamente por doença dos atores. Espera-se que 

a estreia decorra em 2020. 

 

  

3.4.2 Apoio à Família 

 
 3.4.2.1. Banco de Roupa e Material de Puericultura 

 

Pretendeu-se com este apoio, a recolha, seleção e distribuição de roupas e materiais de Puericultura a 

agregados que se encontram em situação de carência social ou económica. No presente ano a Instituição 

manteve este apoio, beneficiando a comunidade de estrangeiros a residir na Azinhaga. Foram ainda 

contemplados 12 estrangeiros com vestuário que a instituição conseguiu junto da autarquia. Verificou-se 

um aumento na procura deste tipo de apoio. 

 

3.4.2.2. Apoio ao nível da Alimentação 

 

O apoio ao nível da alimentação é prestado pela Instituição pontualmente, caso se verifique a existência de 

carências a nível alimentar e relacionadas com a situação socioeconómica do indivíduo ou agregado. Ao 

longo do ano foram beneficiados 3 grupos de estrangeiros. Foram fornecidos alimentos e/ou alimentação 

confecionada. Analisando, em comparação com o ano passado, este apoio diminuiu, visto que em 2018 

apoiaram-se 4 agregados. Importa salientar que o apoio aos agregados se fez de forma contínua ao longo 

do ano. 

 

3.4.2.3.Apoio ao nível do Mobiliário 

 

Este apoio é prestado pela Instituição quando se verificam situações de necessidade socioeconómica do 

indivíduo ou agregado ao nível do mobiliário. No presente ano não houve procura por parte da população 

deste tipo de apoio. Em comparação com 2018, o apoio por parte da Instituição diminuiu, visto que no ano 

anterior houve cedência de mobiliário a 1 agregado. 

 

3.4.3.Lavandaria e Engomadoria 

 

Esta ação surge como uma ajuda à comunidade, desta forma, por um valor mais reduzido do que o 

praticado no exterior, o vestuário podem ser lavado e engomado, contribuindo para que os inscritos 
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tenham maior disponibilidade para as suas famílias. Beneficiaram deste serviço 48 pessoas. Muitos clientes 

recorreram ao serviço mais do que uma vez. 

 

3.4.4.Ajudas Técnicas 

 

A Santa Casa da Misericórdia tem ao dispor da comunidade um conjunto de ajudas técnicas. Ao longo de 

2019 algumas dessas ajudas foram requisitadas, ou continuaram na posse de 38 pessoas da comunidade 

entre os quais utentes, nomeadamente: cadeira de rodas (12), andarilhos (17), camas (2), camas articuladas 

(10), grades laterais (11), coxim (4), colchão (8), cadeira de banho (2), bengala (1), arrastadeira (1) e 

calcanheira (1). 

 

3.4.5. SERVIÇO SOCIAL 

 

3.4.5.1.Gabinete de Serviço Social  

Passaram pelo referido serviço cerca de 16 indivíduos que procuraram apoio em diversos domínios do 

social, esclarecimento de dúvidas sobre determinados programas e serviços, apoio no contacto telefónico 

para determinados serviços (hospitais, centro de saúde, marcação de exames e consultas, etc.), e apoio ao 

nível habitacional. Parte dos casos foram encaminhados para outras respostas e serviços (SAAS entre 

outros), de destacar que alguns casos se encontravam com dificuldades económicas tencionando obter 

informações acerca do local onde poderiam solicitar algum apoio económico/subsídios. Foram realizadas 

visitas domiciliárias a vários agregados cuja situação foi sinalizada junto dos técnicos da instituição, face à 

situação de necessidade/risco, após avaliação os técnicos deram a resposta adequada e o encaminhamento 

às necessidades verificadas. A avaliação é positiva, visto que este apoio é fundamental na resolução de 

situações problemáticas da população. 

 

3.4.6. Psicologia 

 

3.4.6.1.Gabinete de Psicologia 

 

No ano de 2019 foram acompanhados 21 casos clínicos, sendo que 12 foram no Gabinete de Psicologia e 9 

correspondem a atendimentos na Liga Portuguesa Contra o Cancro. Transitaram do ano de 2018, 4 casos, 

sendo que 11 utentes iniciaram o acompanhamento e 6 reiniciaram o processo terapêutico. Durante o ano 

foram efetuadas 52 sessões, sendo a média por pessoa de 3 sessões. 

Importa verificar que a maioria dos utentes é do sexo feminino (11). A média de idades é de 45 anos, 

prevalecendo a faixa etária “maiores de 60” (6 utentes). Relativamente à procura inicial, verifica-se que no 

mês de julho (3) há uma maior taxa de inscrição de utentes. Tendo em conta o número de consultas 

realizadas, há um maior número no mês de julho (9) e outubro (8) havendo um número médio de 4 

consultas mensais. Ao longo do ano foram finalizados 19 casos, sendo que 16 dos quais por consecução dos 

objetivos propostos e 3 por falta de comparência. 

Importa realçar que desde 2008 foram acompanhados 218 casos, num total de 2044 consultas. 

 

3.4.7.Voluntariado 

 
3.4.7.1.Núcleo de Voluntariado do Centro de Comunitário 

 

O voluntariado, na atualidade, é uma peça fundamental num número cada vez maior de programas 

destinados ao apoio de diversas problemáticas. O projeto Núcleo de Voluntariado do Centro Comunitário 
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teve como principal objetivo organizar um grupo de voluntários que se enquadrem na Instituição 

contribuindo com o seu trabalho para a consecução dos objetivos inicialmente propostos. Neste sentido, 

os voluntários foram incluídos em atividades englobadas no Centro Comunitário da Instituição. Em 2019 

colaboraram 10 voluntários (atividades de cariz religioso, Banco alimentar, artes decorativas). 

 

3.4.7.2.Missão País 

 

A Missão País é um projeto católico que organiza e desenvolve as Missões Universitárias em várias 

faculdades de Portugal, de Braga a Beja passando pelo Porto, Lisboa e Coimbra. As Missões são semanas 

de apostolado e de ação social intensivos. Todos os anos, milhares de jovens partem em Missão para 

testemunhar a fé e mostrar como ela se vive através da caridade e do serviço. 

Em 2019, um grupo de 6 voluntários da Missão País esteve presente, de 3 a 9 de fevereiro, na Santa Casa da 

Misericórdia de Azinhaga. Os jovens participaram e dinamizaram atividades anteriormente programadas 

pelos técnicos. A Instituição cedeu as refeições ao grupo, residência aos restantes participantes, entre 

outros equipamentos e utensílios. 

Exalta-se a participação deste grupo, contribuindo com momentos de grande alegria e animação entre os 

utentes. 

 

3.4.8.OUTRAS INICIATIVAS 

 

3.4.8.1. Espaço de Apoio ao Emprego 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga destaca uma funcionária que concede algum apoio na procura 

de emprego, na elaboração de cartas de apresentação e currículos e trata dos contactos com o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou outras entidades.  

Os indivíduos interessados e que necessitam de apoio na procura de emprego, esclarecimentos a respeito 

de cursos de formação profissional, respostas a anúncios, elaboração de cartas de apresentação e 

currículos, podem dirigir-se à instituição onde terão algum apoio e/ou encaminhamento. Beneficiaram 

deste apoio 6 pessoas da comunidade. Observou-se uma diminuição em relação ao ano anterior. 

 

3.4.8.2. Divulgação de Formações, Projetos e Eventos 

 

Ao longo do ano, a Santa Casa foi solicitada para efetuar a divulgação de várias formações, projetos e 

eventos. Neste sentido a instituição alia-se às diversas entidades no que se concerne à transmissão de 

conhecimentos em diversas áreas. 

Com este ponto presente no Centro Comunitário, sensibiliza-se a população para a importância da 

formação e aquisição de novas competências como instrumento para aumentar as condições de 

empregabilidade, assim com fornecer informações relevantes para a comunidade, no que respeita a 

projetos e eventos. 
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4. OUTRAS INICIATIVAS E PARTICIPAÇÕES 
 

4.1 Banco Alimentar Contra a Fome 

 

O Banco Alimentar Contra a Fome tem como missão lutar contra o desperdício, recuperando excedentes 

alimentares para os levar a quem tem carências alimentares, mobilizando Instituições e pessoas que a título 

voluntário se associam a esta causa. Desde 2014 que a Câmara Municipal da Golegã organiza e seleciona os 

beneficiários do concelho e procede ao transporte dos alimentos (do Banco Alimentar de Santarém para a 

Santa Casa). A Instituição procedeu ao armazenamento, divisão e distribuição de cabazes às famílias. Ao 

longo do ano constatou-se que a quantidade de géneros alimentares diminuiu sendo que os voluntários 

deste projeto tiveram que recorrer a fundos externos e donativos para, em muitos meses do ano fazerem 

face à escassez de produtos. O Banco Alimentar funcionou 12 meses, apoiou um número máximo de 21 

agregados, 33 adultos e 5 crianças, verificaram-se algumas variações na frequência ao longo do ano sendo 

que em dezembro contámos com 13 agregados embora o número de elementos do agregado se 

mantivesse.   

 

4.2 Representação da Instituição em diversos Projetos e Serviços – Parcerias 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga integra: 

- A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nas modalidades restrita e alargada;  

- O Núcleo Local de Rendimento Social de Inserção (NLI); 

- O Conselho Local de Ação Social (CLAS/Rede Social); 

- A Equipa de Cuidados Continuados Saúde Lusitana, desde 25 de fevereiro de 2014; 

- Grupo de Animação Inter-Instituições dos Concelhos de Chamusca, Entroncamento, Golegã, Torres Novas 

e Barquinha; 

- Liga Portuguesa Contra o Cancro, Delegação da Golegã desde 3 de maio de 2016. 

 

 

  

5.  EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 

  

- 1 ferro de engomar 

 - 1 robot de cozinha 

 - 6 bancos para colocar pés (Centro de Dia) 

 

 

6. REABILITAÇÃO E MELHORAMENTOS NO EDIFICADO 

 

- Desobstrução dos sistemas de saneamento, 

- Substituições de calhas e lâmpadas em alguns locais, 

- Reparação da calçada do Centro de Dia, 

- Alteração da chaminé da caldeira, 

- Reparações nas habitações da travessa da Liberdade e rua do Loureiro 

Reparações em Equipamentos: 
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- Reparação do ferro com caldeira 

- Arranjo na estufa da cozinha 

- Arranjo na câmara de frio 

 

7. DONATIVOS EM NUMERÁRIO E EM ESPÉCIE 

 

A Instituição recebeu donativos em numerário de alguns particulares e também das empresas, Hartmann, 

Medigol, restaurante Casaca e Aziagri. Em espécie, recebemos apoio do Banco Alimentar e do LIDL, 

Entrajuda, Bus e Aviludo. No âmbito dos projetos Atreve-te! Faz o teu Verão! e Casa das Artes recebemos o 

apoio de: Câmara Municipal da Golegã, Junta de Freguesia de Azinhaga, Agromais, Hartmann, L´Oréal, Lidl, 

Medigol Seguros e Mendes Gonçalves.  

 

8. PARCERIAS 

 

O trabalho em parceria com outras entidades tem vindo a ser impulsionado com o intuito de articular o 

trabalho dos profissionais e a maximização do uso dos recursos, para assegurar um maior apoio à 

comunidade com o menor dispêndio de recursos possível. Neste sentido, trabalhámos em parceria com: 

  Centro Distrital de Segurança Social de Santarém; 

  Instituto de Emprego e Formação Profissional de Santarém; 

  Câmara Municipal da Golegã; 

  Junta de Freguesia de Azinhaga; 

  Banco Alimentar; 

  Centro de Saúde da Golegã (USF- Extensão de Azinhaga); 

  Unidade de Saúde Lusitana – UCC; 

  União das Misericórdias Portuguesas (UMP); 

  União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS); 

  Agrupamento Vertical de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho; 

  Bens de Utilidade Social (BUS); 

  Entrajuda; 

  Casa da Comédia de Azinhaga; 

  Entre outros. 

 

9.  COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Santa Casa promove, divulga e interage com a comunidade, recorrendo ao diálogo com todos com quem 

se relaciona. Opta por um conceito de maior proximidade seja diretamente, seja por intermédio de 

ferramentas atuais. Neste sentido, a Instituição apresenta um site apelativo e dinâmico (ver anexo 1), com 

as informações sobre a sua história, respostas sociais, galeria de fotos e contactos (desenvolvido por 

Mariana Gonçalves). Disponibiliza também informações sobre as atividades desenvolvidas em todas as 

valências através da Rede Social Facebook (ver anexo 2). 

Ao longo do ano, foram elaborados cartazes e flyers de todas as atividades dirigidas à comunidade (ver 

anexo 3), assim como boletins informativos onde são divulgadas as principais notícias. 

É objetivo da Instituição passar uma imagem atual e dinâmica, apostando no conceito de proximidade, 

permitindo desta forma que a comunidade consiga presenciar todo o trabalho elaborado pelos 

colaboradores da Santa Casa. 
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10. CONCLUSÃO 

  

Durante o ano de 2019, a Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, conseguiu desenvolver o que delineou 

no Plano de Atividades aprovado para o referido período. O presente relatório teve como objetivo 

“espelhar” todas as ações desenvolvidas dirigidas aos seus utentes e comunidade. A Instituição apontou 

como principais medidas de ação: a continuidade das respostas sociais; a reflexão em novas respostas de 

forma a fazer face às problemáticas atuais; apostar na qualidade dos serviços de apoio social; reciclagem e 

formação dos colaboradores; elaboração de novos projetos/atividades, entre outros. Pelo grau de 

realização das atividades propostas, considera-se que os objetivos foram amplamente atingidos. 

Para finalizar, importa ainda salientar que em 2019 voltamos a assistir a um decréscimo de utentes nas 

respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

 

 

11. ANEXOS 
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