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Misericórdia de Góis assume-se como potenciadora 
de emprego em 2022 

Sempre na perspetiva do reforço da qualidade da 
prestação de serviços aos seus utentes, a Santa Casa 
da Misericórdia de Góis voltou, no ano 2022, a desempe-
nhar um importante papel na dinamização da criação de 
emprego e na capacitação profissional dos beneficiários 
das medidas de apoio a desempregados.

O ano 2022 seria um ano de recuperação das “seque-
las” que a Pandemia COVID19 impôs, porém a invasão 
da Ucrânia por parte da Rússia em fevereiro, criou um 
clima de instabilidade económica em todo o mundo, e em 
especial na Europa, com um acentuado crescimento da 
taxa de inflação (de 1.5% em 2021 para 9.9% em 2022) 
que se refletiu nos custos dos bens e serviços essenciais, 
acentuando as dificuldades financeiras que as IPSS´s 
atravessam. Face à difícil conjuntura económico-social, 
também a Santa Casa da Misericórdia de Góis se debate 
diariamente com grandes dificuldades financeiras, não só 
na aquisição de bens e serviços fundamentais para o seu 
funcionamento, mas sobretudo nos custos com pessoal. 
Facto que se torna num desafio diário de gestão, se tiver-
mos em conta que a atualização dos apoios decorrentes 
dos Acordos de Cooperação celebrados com o Instituto 
de Segurança Social são manifestamente insuficientes 
para fazer face ao agravamento das despesas.  

Pese embora as dificuldades sentidas, a Santa Casa 
da Misericórdia de Góis tudo tem feito para que o seu 
objetivo principal, a prestação de serviços aos seus 
idosos, mantenha elevados padrões de qualidade, pelo 
que continuou a apostar no reforço das suas equipas de 
apoio aos idosos e ao longo do ano 2022, criou e/ou 
renovou as suas relações profissionais com 29 pessoas 
através da celebração de 7 novos contratos de trabalho 
destinados ao reforço da Equipa que presta apoio aos 
idosos, contratou mais 1 Enfermeira, 5 Ajudantes de Lar 
e Centro de Dia e 1 uma Auxiliar de Serviços Gerais. 
Procedeu à renovação da relação contratual com 5 co-
laboradoras, das quais 1 Enfermeira, 3 Ajudantes de Lar 
e Centro de Dia e um Serralheiro e celebrou 2 contratos 
de prestação de serviços para reforçar a Equipa Clínica, 
nomeadamente com 1 Médico e 1 Fisioterapeuta, man-
tendo em Dezembro de 2022 relação contratual com 
46 colaboradores, facto que a torna num dos maiores 
empregadores do Concelho de Góis.

Também no que à integração de beneficiários das 
medidas de emprego diz respeito, a Misericórdia de Góis 
voltou a assumir-se como um dos grandes parceiros do 
IEFP, através da integração de 15 beneficiários destas 
medidas, contribuindo para a sua capacitação profissio-
nal, integrando 2 Estágios ATIVAR, 2 Contrato Emprego 
Inserção, 4 Contrato Inserção + e 7 beneficiários no 
âmbito do programa Apoio ao Reforço de Emergência 
de Equipamentos Sociais e de Saúde.

Em suma, a Santa Casa da Misericórdia de Góis refor-
çou inequivocamente o seu contributo enquanto promotor 
da dinamização de uma cidadania que se quer cada vez 
mais ativa, enquanto Entidade geradora de emprego, po-
tenciadora da economia local e da fixação da população, 
não esquecendo naturalmente a importância dos serviços 
que presta aos mais idosos, não só através da Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (lar), mas também ao 
nível do Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de 
Dia, criando condições para que os idosos que preferem 
manter-se nas suas habitações tenham acesso a bens e 
serviços que lhes garantam qualidade de vida e bem-estar.

Santa Casa reforça relação com Serviços de Ação 
Social que atuam na Freguesia de Vila Nova do Ceira

Com o objetivo de reforçar a articulação com os serviços 
de Ação Social do Município de Góis e do Centro Distrital 
de Coimbra do ISS IP, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis organizou almoço de trabalho com as Técnicas 
Raquel Mendes e Ana Branquinho, que assumem o apoio 
nesta área à Freguesia de Vila Nova do Ceira, estando 
igualmente presentes, para além do Senhor Provedor José 
Serra e da Vice-Provedora Ana Rodrigues, as Técnicas 
Sandra David, Dalila Neves e Fátima Rodrigues.

Para além das questões do apoio que a Santa Casa 
presta aos residentes na Freguesia de Vila Nova do Ceira, 
através da dinamização das Respostas Sociais Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Servi-
ço de Apoio Domiciliário e do Programa Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), foram 
ainda abordadas situações relacionadas com apoio às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social a residir 
na freguesia.

Santa Casa da Misericórdia de Góis assinala Dia 
de Reis

No passado dia 5 de janeiro, a Santa Casa assinalou 
Dia de Reis através da dinamização de atividades pela 
Equipa de Animação. No período da manhã, os idosos 

da ERPI e do Centro de Dia assistiram a uma Peça de 
Teatro alusiva a esta efeméride.

Já no período da tarde, os idosos e os familiares/ami-
gos que os visitaram foram presenteados pela visita dos 
3 Reis Magos, os utentes ERPI Maximino Agostinho e 
Mário Cruz como Rei Belchior e Rei Baltazar, respetiva-
mente, e o utente CDIA Luís Ribeiro como Rei Gaspar, 
devidamente trajados a rigor e presenteando todos os 
presentes com Ouro, Mirra e Incenso.

A Mesa Administrativa da Santa Casa, associou-se a 
esta atividade e, em conjunto com todos os colaboradores 
ao serviço, bem como com todos os idosos, saboreou 
uma deliciosa fatia de Bolo-Rei. 

O Senhor Provedor José Serra aproveitou a atividade 
para reforçar os Votos de Feliz 2023 a todos.

Celebração da Eucaristia e Ocupação Saudável dos 
Tempos Livres dos nossos Utentes

Decorreu no passado dia 30 de dezembro, a Cele-
bração da Eucaristia Mensal pelo Rev.º Padre Orlando 
Henriques, na qual estiveram presente os utentes da ERPI 
e do Centro de Dia, associando-se igualmente à mesma 
alguns elementos da Mesa Administrativa, nomeadamente 
o Senhor José Serra, Provedor; a Dr.ª Ana Rodrigues, 

Vice-Provedora e o Senhor Alfredo Simões, Vogal da 
Mesa Administrativa.

Com vista a promover uma ocupação saudável dos 
tempos livres dos nossos utentes, a Equipa de Animação 
promove sistematicamente diversas atividades que permi-
tam em simultâneo a manutenção e melhoria das suas 
capacidades físicas, cognitivas, emocionais, nomeadamen-
te Atelier de Motricidade Fina, Reza do Terço, Classe de 
Movimento, Fisioterapia, Sessão de Estimulação Cognitiva, 
Atelier de Alfabetização, Atelier de Beleza, Atelier de Culi-
nária e Atelier de Expressão-Plástica. Estas atividades, 
que neste período se encontram mais direcionadas para 
a Época Natalícia, contribuem de forma inequívoca para 
o bem-estar dos nossos utentes, proporcionando-lhes 
momentos de convívio e boa disposição entre todos.

 Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

SCMGóis com Técnicas Ss Ação Social Os 3 Reis Magos com Sr. Provedor José Serra, Dr.ª 
Ana Rodrigues e Dr.º Fátima Pimentel

O Rei Baltazar-Mario Cruz, o Rei Belchior-Maximino 
Agostinho e o Rei Gaspar-Luis Ribeiro

Dia de Reis - teatro

Celebração da Eucaristia na ERPI

Provedor José Serra e Utente ERPI  Maximino Agostinho

Vice-Provedora Ana Rodrigues com Utentes CDIa Maria 
de Lurdes e Manuel Almeida

Dalila Neves e utente ERPI Maria Augusta Garcia
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aniversariantes, com votos de saúde, bem-estar pessoal, 
social e familiar.

Lar de Idosos o Sr. Mário Alves Costa, que completou 
73 anos no passado dia 2 de janeiro; a D. Natália Figuei-
redo Manuel, que completou 87 anos no passado dia 4 
de janeiro, o Sr. Rui Humberto Fernandes, que completou 
82 anos no passado dia 7 de janeiro; a D. Glória de 
Jesus Santos, que completou 87 anos no passado dia 
10 de janeiro e a D. Ana Maria Antunes, que completou 
70 anos no passado dia 12 de Janeiro.

Donativos
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 

agradece de forma reconhecida ao Sr. António José 
Santos, de Vila Nova do Ceira a oferta de tangerinas 
e laranjas.

Bem-haja pelo Seu gesto!

 PROCESSO DE AGENDAMENTO/MARCAÇÃO DE 
VISITAS UTENTES ERPI

Com o objetivo de agilizar o processo de marcação/
agendamento de visitas aos utentes ERPI, a marcação de 
visitas será obrigatoriamente efetuada através dos números 
910241006 (serviços administrativos do Lar/ERPI) entre 
as 9h00 e as 12h30 de segunda a sexta-feira.

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

14h30 – 15h00; 15h00 – 15h30; 15h30 – 16h00; 16h00 
– 16:30h; 16h30 – 17h00; 

A duração da visita: 30 minutos;
A visita será supervisionada por um profissional da 

Instituição.
Continuamos a apelar à paciência e compreensão de 

todos os utentes, familiares e 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).

A mesa administrativa

Adriana Pinto e utente ERPI Isabel Baixinho

Utentes ERPI e CDIA em visita a Góis

87.ª Aniv. Utente ERPI Natália Figueiredo

82.º Aniv. Utente ERPI_Rui Fernandes

Utentes ERPI e CDia em visita a Góis

Helena Cerdeira e utente ERPI José Fernandes Utentes Ilda Bandeira e Ilda Matos

73.ª Aniv. Utente ERPI_Mário Costa

88.º Aniv. Utente ERPI Glória Santos 70.º Aniversário da Utente ERPI Ana Antunes


