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Santa Casa disponibiliza diversos serviços aos seus 
utentes na ERPI

A Santa Casa da Misericórdia de Góis no âmbito das 
Respostas Sociais que dinamiza, disponibiliza um vasto 
leque de serviços aos seus utentes que não raras vezes 
ultrapassa os serviços convencionais decorrentes dos 
Acordos de Cooperação celebrados.

Na RS ERPI, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 
também denominada Lar de Idosos a Santa Casa tem 
uma vasta equipa que presta aos seus utentes serviços 
na área do Acompanhamento Social e Familiar, Psicologia, 
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Animação Sociocul-
tural, disciplinas que de forma individual desenvolvem a 
sua atuação junto dos idosos, contribuindo desta forma 
para o seu bem-estar e equilíbrio bio-psico-social. 

Durante o acolhimento dos nossos idosos nesta estru-
tura residencial, a Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
através d@s seus Técnic@s procura que esta nova 
etapa na vida de um idoso ocorra de forma serena e 
potenciadora das suas capacidades físicas e mentais. O 
processo de acolhimento d@s idos@s é sempre planeado 
de acordo com as características individuais de forma a 
potenciar a proximidade com os restantes idosos e com 
toda a equipa da Santa Casa da Misericórdia de Góis. 

Desta forma, durante o processo de acolhimento são 
registados e avaliados diversos fatores, nomeadamente 
hábitos e rotinas dos idosos, situação social, situação de 
saúde, avaliação da situação física ao nível da mobilidade, 
avaliação psicológica, avaliação antropométrica e avaliação 
bioquímica nas situações onde é identificada a necessi-
dade de implementação de plano alimentar, entre outras.

Todo o processo de acolhimento decorre em estreita 
articulação com os familiares de referência do novo utente, 
não só por considerarmos fundamental o seu envolvimen-
to, mas sobretudo por considerarmos fundamental que a 
família conheça de facto as competências, potencialidades 
e fragilidades que o seu familiar apresenta.

Após esta avaliação inicial, é Definido o Plano de In-
tervenção Individual de cada um dos nossos utentes, de 
forma a garantir que a sua estadia na nossa estrutura 
residencial decorra de forma equilibrada e sempre focada 
no bem-estar de cada um deles, porque esse é o nosso 
objetivo principal.

Campanha de Angariação de Novos Irmãos/ Sócios
A Santa Casa da Misericórdia de Góis encontra-se a 

dinamizar uma Campanha de Angariação de novos Irmãos/
Sócios, pelo que apelamos a todos os naturais, residentes 
ou amigos do Concelho de Góis que se associem a esta 
nossa campanha tornam-se associados e ajudando-nos 
a alargar o apoio aos nossos idosos.

Pode fazê-lo dirigindo-se aos nossos Serviços Adminis-
trativos do Lar de Idosos, na Rua das Figueirinhas n.º 
20, em Vila Nova do Ceira ou preenchendo o impresso 
disponível no nosso sitio da internet –  http://www.scmgois.
pt/data/uploads/instituicao/scmg-proposta-para-irmao.pdf -, 
e remetendo-o para o e-mail stcasa.gois.admn@gmail.com.

Após a aprovação em sede de Reunião da Mesa Ad-
ministrativa, que ocorre mensalmente, será informad@ 
da sua admissão.

Contamos consigo para ir ainda mais longe!

Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis e 
saídas ao exterior

Mantém-se as visitas aos Utentes ERPI e as saídas 
temporárias dos idosos, com marcação prévia.

O local de Visitas mantêm-se no hall de entrada do 
Lar, de segunda-feira a sábado, nos seguintes períodos 
horários:

14:15h – 14:45h; 14:50h -15:20h; 15:25h – 15:55h; 
16:00h – 16:30h; 16:35 h - 17:05h;

De reforçar, que as visitas continuam a ser efetuadas 
mediante agendamento prévio, por contacto telefónico, 
para o número 917469854, entre as 9h e as 17h00m.

- A duração da visita: 30 minutos; - Número de visi-
tas: 2 visita por utente/semana (máximo de 4 visitantes 
por utente/visita); - A visita será supervisionada por um 
profissional da Instituição.

Continuamos a apelar à paciência e compreensão de 
todos os utentes e familiares visitantes;

Mantém-se a obrigatoriedade do uso da máscara e do 
respeito pelas normas sanitárias em vigor.

Reiteramos que continuamos disponíveis para realizar 
videochamadas com os vossos familiares devendo, para o 
efeito, proceder a marcação prévia (ligando para o nosso 
Lar ou enviando mensagem privada para a nossa Página 
de Facebook a solicitar).

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

aniversariantes, com votos de saúde, bem-estar pessoal, 
social e familiar.

Lar de Idosos a D. Preciosa Oliveira, que completou 

94 anos no passado dia 20 de junho, Centro de Dia a 
D. Ilda Bandeira, que completou 82 anos no passado dia 
24 de junho e no Serviço de Apoio Domiciliário, o Sr. 
José Duarte Pascoal, que completou 85 anos no passado 
dia 21 de junho.

Serviços Prestados à Comunidade
A Santa Casa da Misericórdia de Góis mantém em 

funcionamento as Respostas Sociais de Centro de Dia 
e Serviço de Apoio Domiciliário, através do qual presta 
um leque de serviços personalizados aos seus utentes.

- Frequência presencial das atividades nas nossas 
instalações;

- Prestação de  Refeições nas nossas instalações;
- Prestação de  Higiene Pessoal nas nossas Instalações;
- Participação em atividades de animação;
- Prestação de Refeições no Domicílio;
- Prestação de  Higiene Pessoal no Domicilio;
- Prestação de Higiene Habitacional;
- Tratamento de Roupas; 
- Apoio no acesso a bens e serviços;
- Apoio Social e Psicológico;
- Fisioterapia;

Utente ERPI - Isabel Baixinho - Sessão de Fisioterapia

Utente CDIA _Ilda Bandeira _ CDia_Atelier Manicure

Utente ERPI Ilda Matos - Atelier Culinária

Utente ERPI - Maria Augusta Garcia - Atelier Leitura

Utentes ERPI Nazaré Seco, Emília Lopes e Alice Serôdio 
na Classe de Movimento

Utente DERPI Maximino Agostinho - Sessão de Fisio-
terapia

Utentes ERPI na Sala de Atividades
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- Acompanhamento personalizado;
- Outros serviços.

Estamos disponíveis para adequar a prestação de ser-
viços às necessidades de cada idoso.

Contacte-nos através do número 235770000

A mesa administrativa v

Utente ERPI Dionilde Moreira _Atelier Culinária

Utentes CDIA Franclim Alexandre e Júlia Barata no 
Atelier de Culinária

94.º Aniversário Utente ERPI- Preciosa Oliveira

Utentes ERPI Estela Ferreira e Ana Antunes - Atelier 
de Estimulação Cognitiva

Utentes CDIA  no Atelier Culinária

Utentes ERPI - Adelaide Martins, Lurdes Palrinhas e 
Conceição Antunes  - Classe Movimento

82.º Aniversário Utente CDIA Ilda Bandeira

Utente CDIA - Ermelindo Batista- Avaliação Nutricional

Utentes ERPI no Atelier Culinária


