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PROJETO DE APOIO DOMICILIÁRIO À DEMÊNCIA (PADD)

31 agosto 2019 

Utentes ativos 82 

Utentes sinalizados 143 

Utentes admitidos 132 

Visitas de Enfermagem 1583 

Visitas de Psicologia 1567 

Visitas de Animação 593 

Consultas de Neurologia 302 

Ajudas técnicas emprestadas 116 
Km percorridos 52.103 
Atendimentos telefónicos 3418 

Ter a ideia…

Boletim
Informativo

(de 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2019) e foi 
totalmente gratuito para os utentes. Fez-se cons�tuir por 
uma equipa de trabalho mul�disciplinar que compreende 
as especialidades de Neurologia, Enfermagem, Psicologia 
Clínica e Animação Sociocultural e visa o diagnós�co, acom-
panhamento e monitorização dos vários casos sinalizados 
pela Ins�tuição, por outras IPSS, por outras en�dades 
ligadas à Saúde e ainda a �tulo par�cular.
 Compreendeu também a existência de um gabinete para 
apoio e facultamento de informação presencial e via telefo-
ne acerca das demências e suas vicissitudes clínicas, familia-
res e sociais – enfa�zando-se a divulgação e a educação no 
sen�do da compreensão da problemá�ca, combatendo 
assim o es�gma. O PADD baseou-se no desenvolvimento de 
um conjunto de a�vidades que passam pela intervenção e 
diagnós�co mul�dimensional, no acompanhamento de 
utentes e cuidadores de proximidade, na promoção da 
saúde e bem-estar do utente, na gestão e disponibilização 
de cuidados personalizados, na prestação de cuidados 
médicos especializados e na monitorização do seu estado 
psíquico e clínico. O PADD dispôs de um banco de ajudas 

técnicas para emprés�mo gratuito aos utentes, por forma a 
melhorar o seu conforto e a potenciar a sua autonomia. O 
trabalho desta equipa foi sempre realizado no domicílio, 
tendo sido o obje�vo principal manter os utentes no seu 
meio habitual de vida, retardando uma ins�tucionalização. 
A equipa garante um acompanhamento de 24 horas, 7 dias 
por semana, intervindo também em situações de crise. Em 
termos de per�nência, o Projeto de Apoio Domiciliário às 
Demências cumpre os pressupostos cien�ficos mais atuais e 
de vanguarda no que diz respeito à intervenção nesta área: 
a prestação de cuidados mul�disciplinares individualizados 
e personalizados no domicílio à pessoa com demência e ao 
seu cuidador, retardando a progressão da doença e, por 
conseguinte, retardando uma ins�tucionalização, permi�do 
à pessoa con�nuar a viver no seu meio habitual de vida, 
com qualidade. Os cuidados no domicílio cons�tuem cuida-
dos de proximidade, evitam o isolamento social e são 
economicamente vantajosos para as famílias e para os 
serviços de saúde. O PADD cons�tuiu assim uma ação social 
inovadora gerando uma nova solução que vai além da 
complementaridade às respostas tradicionais existentes. 
Atua de forma preven�va, personalizada e ao domicílio, 
dando resposta às dificuldades e necessidades das pessoas 
com demência e seus cuidadores. O PADD conquistou em 
julho, após candidatura, o primeiro lugar da 7ª edição do 
Prémio Maria José Nogueira Pinto.

Atualmente, tendo terminado os dois anos de Projeto, a 
equipa encontra-se a trabalhar enquanto Serviço de Apoio 
Domiciliário à Demência, funcionando sob orientação dos 
mesmos pressupostos técnico-cien�ficos. O serviço con�-
nua a ser, então, gratuito para os utentes e o seu financia-
mento é assegurado pela Santa Casa da Misericórdia de 
Mogadouro (SCMM) e pela Câmara Municipal de Mogadou-
ro.

O Projeto de Apoio Domici-
liário à Demência (PADD), 
enquadrou-se no Programa 
de Parcerias para o Impac-
to, inserido no Programa 
Operacional de Inclusão 
Social e Emprego (PO ISE) 
em ar�culação com a 
Portugal Inovação Social, 
no âmbito do Portugal 
2020 e também cofinancia-
do pela Câmara Municipal 
de Mogadouro. O PADD 
teve a duração de dois anos 
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3ª Idade

VAMOS ÀS COMPRAS

As idas à feira já são habituais na nossa Ins�tuição.
Dia de feira, passeio, compras e reencontro com os conheci-
dos, amigos da aldeia e com alguns familiares promovendo 
momentos de convívio, lazer e reviver tradições culturais.

DESFILE DE CARNAVAL NO
PRÉ-ESCOLAR E CATL

Pré-Escolar

No Carnaval ninguém leva a mal e toda a gente se diverte… 

Foi com muita alegria e diversão que as crianças do Pré-Es-
colar e do Centro de A�vidades de Tempos Livres (CATL) da 
SCMM, viveram o Desfile de Carnaval, que decorreu no 
passado dia 4 de Março.
De acordo com o tema escolhido "A MASCÁRA", e “de 
forma a promover o conhecimento dos nossos costumes e 
das nossas tradições,” as  nossas crianças desfilaram fanta-
siadas de Chocalheiros de Bemposta, Chocalheiros de Vale 
Porco e Chocalheiros de Podence, Gaiteiros, Agricultores, 
Apicultores... 
Entre serpen�nas, dança e sorrisos, toda a comunidade foi 
contagiada pela alegria das crianças e colaboradores da 
SCMM.

3ª Idade  

No dia 9 de Outubro foi dia de levar alguns dos nossos 
clientes às suas aldeias, Penas Roias e Vilariça.
As clientes aproveitaram para colher a fruta da época dos 
seus pomares, figos, pêras e maçãs.

RONDA DAS ALDEIAS 
(PENAS ROIAS E VILARIÇA) 

CERTAME DE TEATRO ESCOLAR
“ARTISTAS DO DOURO”

Pré-Escolar

Dia 29 de Maio, o Pré-Escolar da SCMM par�cipou na X 
Edição "Ar�stas do Douro”, com a representação da Peça 
de Teatro "História da Carochinha". Depois de um dia cheio 
de emoções, trouxémos para "casa" o Prémio de "Esforço 
e Dedicação", 10.º Cer�ficado de Par�cipação, Prémio da 
Melhor Interação com o Público pela representação da 
obra e Prémio monetário de 250€. 
Um agradecimento especial a todos os pequenos atores da 
sala rosa.
Juntos fizémos a diferença, um grande Bem-haja.
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CONFEÇÃO DE DOCE DE ABÓBORA
3ª Idade 

No dia 30 de Outubro, os utentes do Serviço de Apoio 
Domiciliário, Unidade Cuidados Con�nuados Integrados e 
ERPI São João de Deus confecionaram Doce de Abóbora.

VIAGEM A SALAMANCA
3ª Idade  

No dia 21 de Outubro os utentes das várias respostas 
sociais da 3ª idade da SCMM visitaram Salamanca.
De todos as atrações turís�cas visitadas, as catedrais foram 
sem dúvida as mais apreciadas.

VISITA DOS CHOCALHEIROS
DE VALE DE PORCO

Pré-Escolar

No dia 30 de Janeiro as crianças do Pré-Escolar da SCMM, 
ves�ram os seus fatos de chocalheiros e chocalharam pelos 
corredores da ERPI São João Bap�sta. 
Adoramos a surpresa, Obrigada!!!

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Creche   

Foi desta forma diver�da que comemoramos o Dia Mundial 
da Alimentação. Degustámos sabores, explorámos cores, 
texturas e tamanhos, e aprendemos que a fruta faz muito 
bem à saúde de miúdos e graúdos. Como �nhamos muita 
fruta, oferecemos espetadas aos nossos amigos da Unidade 
dos Cuidados Con�nuados para o lanche da manhã.

FESTA DAS VINDIMAS - ERPI BRUÇÓ

3ª Idade  

No dia 20 de Setembro como já é habitual comemoramos as 
Vindimas com uma pequena festa na ERPI de Bruçó. Este ano 
contamos com a presença dos utentes da ERPI São João de 
Deus, foi uma festa com muita alegria onde se recordaram 
tradições e sabores de an�gamente. 
Para o ano há mais!
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MÃOS NA TERRA
3ª Idade  

A manhã do dia 24 de Outubro foi dedicado à apanha de 
Nozes com os clientes das ERPI's São João de Deus, São 
João Bap�sta e da Unidade de Cuidados Con�nuados.
É com muita frequência que os nossos utentes vão deliciar-
-se aos nossos passos agricolas, quer à estufa, quer às 
hortas, quintais e pomares. Acompanham o crescimento 
das frutas e legumes e ficam felizes por par�cipar nas 
colheitas. 

ENCENAÇÃO VIA SACRA
3ª Idade 

Muitos utentes das várias respostas sociais da 3ª Idade, da 
SCMM, celebraram em conjunto, na ERPI São João Bap�s-
ta, uma das cerimónias mais significa�vas e tradicionais da 
Quaresma: A Via Sacra.
Este ano foi preparada e vivida de forma diferente.
A equipa de Animação ensaiou com os utentes a drama�-
zação das várias estações do “Caminho Sagrado” e ves�u-
-os a rigor. Para isso contaram com a preciosa colaboração 
do capelão, Sr. Pe. Mauro Alves, que também presidiu à 
cerimónia. Foi uma manhã diferente, onde se celebrou a 
fé, numa a�vidade que deixou os nossos utentes muito 
sensibilizados.

AULAS DE NATAÇÃO
Pré-Escolar 

Foi no dia 6 de Maio, que demos inicio às aulas de Natação 
nas Piscinas Municipais Cobertas.
Entre mergulhos, braçadas e “bombas”, as crianças desafia-
ram as suas capacidades.
Foi uma manhã de grande euforia que repe�remos todas as 
segundas-feiras.

(Grupo de Crianças da Sala Rosa e da Sala Azul).

DIA INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS DAS CRIANÇAS

Centro de Atividades de Tempos Livres  

No âmbito do Dia Internacional dos Direitos das Crianças o 
CATL celebrou, em conjunto com a Associação Mundos de 
Vida, o Dia do  Pijama. 
Em tom de brincadeira tentamos compreender  os sen�men-
tos e emoções das crianças que são privadas dos seus 
direitos. Entre trabalhos de casa e conversa da boa evidencia-
mos a importância que este dia tem para todas as crianças. 
Refle�mos acerca dos direitos das crianças alertando para o 
facto de exis�rem no mundo crianças que não têm a oportu-
nidade de usufruir o “simples” direito de  brincar.
Uma tarde agradável e diver�da mas também de conscien-
cialização.
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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO 
ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS  

Solidariedade  

LOJA SOL 

Solidariedade 

A Loja Sol é um serviço de apoio que a Misericórdia possui, 
com o obje�vo de poder receber os dona�vos entregues 
pela comunidade, que são depois distribuídos pelas famílias 
carenciadas que procuram apoio. Geralmente são os muníci-
pes do nosso concelho que nos fazem chegar ar�gos ou 
produtos e também empresas que têm ar�gos em stock que 
pretendem doar aos mais desfavorecidos.

CANTINA SOCIAL 

Solidariedade  

A Can�na Social é uma resposta social que tem vindo a 
mostrar a importância que tem no dia a dia das pessoas que 
dela usufruem. Estes agregados recebem duas refeições por 
dia, entregues no domicílio. Foi no segundo semestre de 
2017 que surgiu uma nova fase de execução desta medida, 
passando a poder integrar esta resposta social apenas bene-
ficiários que não possuam capacidade �sica ou mental para 
cozinha, razão pela qual terão que receber a refeição confe-
cionada. 

LAVADOURO

Serviço de Lavandaria

O nosso serviço con�nua a ser muito solicitado pelo exterior 
mas não deixámos de tratar do vestuário e ar�gos têxteis 
dos nossos queridos clientes.

Venha conhecer o nosso serviço!!!

Artigo Lavar Passar Preço/Kg

Pacote 
(roupa doméstica)

X 2,75 €

X X 3,25 €

X 3,00 €

A funcionar desde Outubro de 2017 com términus a 30 de 
novembro de 2019, e com nova candidatura aprovada por 
mais 36 meses, términus em dezembro de 2022, este progra-
ma encontra-se estruturado numa lógica de intervenção 
mediante o apoio alimentar com o fornecimento de cabazes 
nutricionalmente adequados e que permitam assegurar 50% 
das necessidades energé�cas e nutricionais mensais dos 
beneficiários do programa, assim como no desenvolvimento 
de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas 
mais carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua 
inclusão. Sendo uma medida de caráter territorial, foram 
efetuadas parcerias entre 4 IPSS do território, Santa Casa da 
Misericórdia de Vimioso, a SCM de Alfândega da Fé, a SCM 
de Miranda do Douro e ficando a SCM de Mogadouro como 
en�dade coordenadora e mediadora do projeto que abrange 
no total 169 des�natários.
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Candidaturas 

Eixo 1 
Emprego, formação e qualificação

Eixo 2 
Intervenção familiar e parental, 
preven�va da pobreza infan�l

Eixo 3 
Promoção do envelhecimento 

a�vo e apoio à população idosa

Remodelação e Beneficiação da Creche João Lopes da Silva
OBJETIVOS DO PROJETO:

- Intervir a nível de subs�tuição do 
Piso Interior;
- Subs�tuição de janelas e Estores;
- Reparação de Fissuras;
- Melhoria do Parque Infan�l;
- Colocação de Capoto para 
melhoria do Desempenho Térmico;
- Subs�tuição dos Passeios exter-
nos.

Remodelação e Beneficiação da Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas de Bruçó

OBJETIVOS DO PROJETO:

- Intervir a nível do Reves�mento 
das Fachadas Exteriores;
- Subs�tuição das Caixilharias e 
vidros existentes por outros com 
desempenho térmico e acús�co 
o�mizado;
- Aplicação de Lã Mineral sobre as 
lajes de esteiras e cobertura do 
edi�cio.
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MENSAGEM DO PROVEDOR 

Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro
Rua 5 de Outubro nº59, 5200-218 Mogadouro | Tel.: 279 342 847 - Fax: 279 341 186 | email: geral@misericordiamogadouro.com | site: www.misericordiamogadouro.pt

pelo ajustamento imposto pela Troika ao nosso país.
Vocacionados para a prá�ca do bem, fazendo jus com 
sabedoria às obras da Misericórdia, usando a sua força para 
proteger os mais necessitados e aplicando-a com a beleza 
da descrição, estas ins�tuições con�nuam a afirmar-se e a 
obter o reconhecimento da sociedade .
Assim é com a Misericórdia de Mogadouro. 
Para prestar todos os serviços que tem disponíveis, conta 
com aproximadamente 220 funcionários/colaboradores. 
Serve diariamente mais de 650 utentes/clientes. Ou seja, 
cerca de 15% da população do concelho de Mogadouro é 
tocada diretamente pela sua Misericórdia.
Com perto de 800 irmãos a�vos, é das Misericórdias com 
maior intervenção e par�cipação social na sua gestão. 
Prestando os serviços tradicionais tanto na infância (Creche, 
Creche-Familiar, Pré-escolar e CATL) como na 3ª idade (com 
3 ERPI’S/Lares, 2 Centros de Dia e 2 Serviços de Apoio Domi-
ciliário), com serviços de apoio transversais tais como a 
Lavandaria, a Estufa de Produtos Hor�colas, a Loja Social e a 
Igreja (aberta e cedida a quem a solicita). 
 O CLDS-4G vai em breve ser uma realidade. Integra vários 
eixos de apoio, a saber, Eixo 1 – Emprego, formação e quali-
ficação; Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preven�va 
da pobreza infan�l; Eixo 3 – Promoção do envelhecimento 

a�vo e apoio à população idosa. 
A Can�na Social con�nua a fornecer refeições diárias gratui-
tas a 50 beneficiários que não possuam capacidade �sica ou 
mental para cozinhar. 
O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Caren-
ciadas (POAPMC), atualmente com 69 beneficiários em 
Mogadouro, surge com o intuito de apoiar pessoas carencia-
das mas que possam cozinhar.
A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro é a en�dade 
coordenadora do POAPMC, tendo como parceiras as en�da-
des mediadoras, Santa Casa da Misericórdia de Alfândega 
da Fé, a de Miranda do Douro e a de Vimioso.  
A Unidade de Cuidados Con�nuados assegura prestação 
pronta e efe�va a quem necessita de um apoio mais intenso 
do que é prestado nos Lares.
A Unidade Domiciliária de Cuidados Palia�vos do Planalto 
Mirandês, iniciada em 2009, con�nua em funcionamento 
agora com novos financiadores (As Câmaras de Miranda do 
Douro, Mogadouro e Vimioso).
A úl�ma grande aposta da nossa Misericórdia foi no Projeto 
de Apoio Domiciliário às Demências. Tem efe�vamente sido 
um sucesso no apoio aos portadores da patologia e seus 
familiares, de forma totalmente gratuita. A importância 
desta prestação foi inclusivamente reconhecida com a 
atribuição como “Grande Vencedor do Prémio Maria José 
Nogueira Pinto – Responsabilidade Social” entregue por sua 
Excelência o Senhor Presidente da República Prof. Dr. 
Marcelo Rebelo de Sousa no passado dia 4 de Julho de 2019 
(Fotografia de Capa). Desde Setembro que este serviço é 
totalmente suportado financeiramente pela Câmara Muni-
cipal de Mogadouro e pela nossa Misericórdia. 
Atentos aos novos desafios que a comunidade nos coloca, 
posicionamo-nos na primeira linha da sua resolução, 
mantendo o di�cil equilíbrio da sustentabilidade financeira.
A comunidade pode orgulhar-se e contar sempre com a SUA 
MISERICÓRDIA.

O Provedor, 
João Henriques 

Ao longo dos úl�mos cinco 
séculos as Misericórdias 
têm sido um apoio ines�-
mável para os mais neces-
sitados tanto em termos 
materiais como em imate-
riais.
Este sen�do de par�lha é 
ainda mais evidente em 
situações de maior dificul-
dade económica e social. 
Foi bem reconhecido o 
papel das Misericórdias na 
úl�ma década, no minorar 
dos problemas causados 

A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro 
deseja-lhe, bem como a todos os que lhe são 
queridos, um Natal com muita Harmonia, Paz, 
Saúde e Fraternidade.

Que o Ano Novo seja uma porta aberta para 
renovação de Fé e Esperança.

Que a Paz permaneça nos nossos corações.

Mogadouro, Dezembro de 2019


