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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Comemoração do 15º Aniversário do Lar/ERPI da
SCM de Góis
No passado dia 14 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis comemorou o 15º Aniversário da abertura
do Lar/ERPI, sito em Vila Nova do Ceira.
Para assinalar este dia, pelas 11 horas, ocorreu o
descerrar de uma placa (comemorativa do 15º aniversário do Lar/ERPI com referência aos Corpos Sociais do
Quadriénio 2017/2020), gesto protagonizado pelo Sr. José
Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica
e a D. M.ª Augusta Garcia na sua dupla qualidade de
dirigente do Conselho Fiscal e utente da SCM de Góis,
na resposta social de ERPI.
Esta singela cerimónia, sem a presença dos restantes
membros dos Corpos Sociais, é devida pelas diretrizes
emanadas pela Direção Geral de Saúde. Os nossos utentes institucionalizados e colaboradores que se encontravam
ao serviço assistiram a este ato simbólico.
O Sr. Provedor aproveitou, também, para entregar os
certificados da formação “Relacionamento Interpessoal” às
colaboradoras que se encontravam presentes, agradecendo na pessoa da Dr.ª Madalena Carrito, a salutar parceria
entre a SCM de Góis e a Associação de Desenvolvimento
Integrado de Poiares - ADIP.
Ação de Formação –Saúde e Socorrismo (Abordagem
à COVID-19) na SCM de Góis
No passado dia 14 de outubro iniciou, na Santa Casa
da Misericórdia de Góis, uma ação de Formação na área
da Saúde e Socorrismo (com abordagem à COVID-19),
promovida pela Associação de Desenvolvimento Integrado
de Poiares – ADIP.
Esta formação é dinamizada pela Enfermeira Sílvia Paiva, tem a carga horária de 25 horas e decorre no salão
de reuniões, no edifício da Junta de Freguesia de Vila
Nova do Ceira, com a participação de 17 colaboradores
da nossa Instituição.
A coordenadora do Centro Qualifica da ADIP, Dr.ª Sara
Pinheiro, fez questão de estar presente, na sessão de
abertura, explicando todo o processo e desejando uma
boa formação a todos os formandos. O Sr. José Serra,
Provedor e a Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica fizeram
também questão de estar presentes na primeira sessão,
aproveitando o momento para endereçar votos de sucesso
a todos, destacando a importância da formação nesta
área, para a prestação de um serviço de excelência aos
nossos utentes.
Durante a formação serão abordados os seguintes
conteúdos/módulos: Conceito de saúde, os comportamentos humanos perante as vivências do mundo atual,
proteção e envolvimento dos profissionais, segurança e
confiança nos serviços e cuidados de saúde, vacinação
contra a gripe e a COVID-19, fatores condicionantes da
saúde, promoção de estilos de vida saudável, proteção
das populações mais vulneráveis, risco de contágio e
propagação do vírus SARS-CoV-2 e suporte básico de
vida em contexto COVID-19.
No final da ação os(as) formandos(as) deverão ser
capazes de identificar os estados da saúde humana e
os fatores condicionantes, compreender o conceito de
sobrevivência, conhecer e capacitar para atuar pró e
previamente nas ERPI´s, compreender os mecanismos
de transmissão de doenças – COVID-19, compreender
o sistema integrado de emergência médica e identificar
a sequência de procedimentos que permitem executar o
suporte básico de vida em contexto COVID-19.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do
Sr. José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, à
Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, a cedência
do espaço para a dinamização da formação.
Atelier de Música – Videochamada
No passado dia 21 de outubro, matámos, novamente,
saudades da nossa querida voluntária Carla Silva, que
todas as sextas-feiras à tarde dinamizava um atelier de
música, na Sala de Estar, no Lar/ERPI, sito em Vila
Nova do Ceira.
Durante a tarde realizámos uma videochamada onde
os nossos utentes tiveram a oportunidade de cantar
algumas canções em conjunto com a nossa voluntária,
desde músicas populares e fados, foram vários os temas
interpretados. Destacamos o nosso utente de ERPI Sr.
Pompeu Francisco que nos presenteou com a interpretação de vários fados de Coimbra.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do
Sr. José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, à
D. Carla Silva a sua disponibilidade e simpatia com os
nossos utentes.
Ficou a certeza de voltarmos a repetir.
PO APMC – Ação de Sensibilização na área da Seleção de géneros alimentares, intitulada “Alimentação
Saudável em tempos de Covid – 19”

Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica, D. M.ª Augusta Garcia e a D. M.ª de Jesus
Santos, no descerrar da placa comemorativa do 15.º
Aniversário do Lar/ERPI

Comemoração do 15.º Aniversário do Lar/ERPI da
SCM de Góis

Sr. Provedor e Diretora Técnica junto de alguns idosos
da SCM de Góis no decurso da Comemoração do 15.º
Aniversário de existência do Lar/ERPI

SCM de Góis assinalou o 15.º Aniversário de abertura
do Lar

Colaboradoras da SCM de Góis na comemoração de
mais um aniversário da abertura do Lar, sito em Vila
Nova do Ceira

D. Celina e D. Preciosa (utentes de ERPI) na comemoração do 15.º aniversário da abertura do Lar de
Idosos da SCMG

Dr.ª Sara Pinheiro, Coordenadora do Centro Qualifica
da ADIP, Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues,
Diretora Técnica e a Enfermeira Sílvia Paiva na sessão
de abertura da formação “Saúde e Socorrismo (Abordagem à COVID-19)”
Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, a SCM de Góis dinamizou uma Ação de Acompanhamento e Sensibilização
na área da Seleção de géneros alimentares, intitulada
“Alimentação Saudável em tempos de Covid – 19”, junto das famílias beneficiárias do PO APMC – Programa
Operacional de Ajuda Alimentar aos Mais Carenciados.
Esta Ação decorreu aquando da distribuição de cabazes
alimentares e teve como objetivo sensibilizar as famílias
para a importância da escolha de alimentos saudáveis,
particularmente, na época de Pandemia em que vivemos,
durante a qual se torna imprescindível assegurar o adequado funcionamento do sistema imunitário do nosso corpo.
Segundo a Dr.ª Alexandra Bento, Bastonária da Ordem
dos Nutricionistas não existem nem superalimentos nem
suplementos capazes de prevenir ou até mesmo combater
a Covid-19, mas é fundamental comer de forma saudável,
associando esta atitude às normas indicadas pela DGS –
Direção Geral de Saúde, tais como: o uso da máscara,
o distanciamento social e a etiqueta respiratória.

Colaboradores da SCM de Góis naAção de Formação
- “Saúde e Socorrismo (Abordagem à COVID-19)”
Nesta Ação foram apresentadas aos beneficiários do
Programa de Ajuda Alimentar seis sugestões de alimentação saudável em tempos de Covid – 19, designadamente comer fruta e hortícolas diariamente, beber água
ao longo do dia, recuperar a presença das leguminosas
na mesa, feijão, grão, ervilhas, evitar o excesso de sal
e de açúcar, fazer uma alimentação completa, variada e
equilibrada seguindo os princípios da Roda dos Alimentos.
Atualmente, o PO APMC, promovido pela SCM de
Góis, abrange 36 famílias, compostas por 86 pessoas
residentes no Concelho de Góis e conta com a colaboração das Juntas de Freguesia de Alvares, de Góis, da
União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal e de Vila
Nova do Ceira para realizarem o transporte e efetuarem
a distribuição dos cabazes de produtos alimentares às
das famílias residentes nas respetivas freguesias e que
não dispõem de meios de locomoção.
Webinar - Divulgação do Projecto MA(i)SAD – Modelo
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Técnicas da SCM de Góis assistem ao Webinar de
divulgação do projeto MA(i)SAD – Modelo Avançado
de Serviço de Apoio Domiciliário - UMP

Atelier de Música - Videochamada com a voluntária
D. Carla Silva
Avançado de Serviço de Apoio Domiciliário – União
das Misericórdias Portuguesas (UMP)
No passado dia 22 de outubro, as técnicas da Santa
Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade de
assistir ao webinar de divulgação do projeto “Ma(i)SAD
– Modelo Avançado de Serviço de Apoio Domiciliário”,
realizado pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP).
Este projeto surgiu no âmbito de uma candidatura ao
Portugal 2020 para “Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social”, a UMP desenvolveu um
modelo avançado de serviço de apoio domiciliário – SAD
para apoiar o desenvolvimento sustentado e eficiente
desta resposta social nas Misericórdias de todo o país.
É um projeto inovador para o SAD, este que é um
serviço de elevada importância, dando resposta a milhares de pessoas.
Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI
da SCM de Góis e Videochamadas.
Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no
que diz respeito ao distanciamento social, uso obrigatório
de máscara e etiqueta respiratória, a Santa Casa da
Misericórdia de Góis providenciou uma sala própria e
devidamente adequada ao recebimento de visitas numa
“maior proximidade” aos seus queridos familiares.
A Instituição efetua o agendamento prévio das visitas,
através dos contatos telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a

PO APMC – Ação de Sensibilização na área da Seleção de géneros alimentares, intitulada “Alimentação
Saudável em tempos de Covid – 19”
feira em horário de funcionamento das 9h00 às 17h00)
e 917 469 854 (Encarregadas).
Os horários das visitas mantêm-se, todos os dias, das
15h30 às 17h00, uma vez por semana, com duração
máxima de 15 minutos e dois visitantes por utente.
A visita é sempre acompanhada por um profissional
da Instituição.
Continuamos também disponíveis para quem quiser
realizar videochamadas com o seu familiar, apenas tem
de ligar para o nosso Lar ou enviar mensagem privada
para a nossa Página de Facebook a solicitar. As videochamadas são realizadas entre as 15h30 e as 17h.
AGRADECIMENTO
Donativos
COVID 19 – Ação de Angariação de Donativos
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a
Santa Casa da Misericórdia de Góis vem, por este meio,
agradecer à Empresa A Serrana Mediadora de Seguros
Ld.ª, o donativo de 100 euros para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI´S).
Um Bem-haja pela generosa oferta!
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do
Ceira que tem continuado a proceder à desinfeção do

espaço exterior no nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/
scmgois
A Mesa Administrativa

