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A ligação das IPSS ao Estado, concretizada através dos acordos de  cooperação, 

são importantes, para a sustentabilidade das organizações do terceiro sector. 

Embora exista esta ligação ao Estado, é  importante não esquecer que, para que 

uma organização seja sustentável, deve ter receitas de fontes próprias. 

A sustentabilidade depende da: 

 Aposta em modelos de gestão eficazes; 

 Análise das reais necessidades da comunidade; 

 Viabilidade dos projetos. 

 Muitas vezes, grande parte  dos projetos  na área social, não são autossustentáveis. Como 

poderemos prestar um serviço a um público que não tem rendimentos para pagar um determinado 

serviço? Temos que nos socorrer de fontes de rendimento próprio, como rendas de imóveis ou lucros 

de atividades comerciais desenvolvidas por algumas IPSS.  

 

A sustentabilidade de uma Instituição, pode passar por repensar os serviços e dinamizar os recur-

sos materiais e humanos existentes na instituição, ou seja: 

 Rentabilizar os espaços existentes nas instituições, colocando-os à disposição da comunidade, 

como (salas de formação, salão de festas, realização de eventos, organização de seminários, congressos 

e outros). 

 Venda de bens ou serviços, utilizando os recursos materiais e humanos existentes, como serviços 

de lavandaria/rouparia para o exterior e serviços de limpeza. 

 Diversificar os serviços prestados, tendo em conta a atual realidade, de forma a atingir novos 

grupos de clientes. 

 Pensar em alianças estratégicas com empresas privadas ou governamentais. 

Dinamizar campanhas de donativos, participação em eventos e outros. 

  De facto, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, nasceram da sociedade civil, tendo 

como principal objetivo a satisfação de necessidades sentidas pelas comunidades locais. A principal 

missão destas Instituições sempre consistiu na criação de respostas sociais cada vez mais eficazes, ati-

vas e próximas dos cidadãos, agindo segundo os princípios da solidariedade, da igualdade de oportu-

nidades, da participação e da inclusão. 

 

O Provedor 

Manuel Semião 

A Sustentabilidade das IPSS`s 
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O Protocolo de Cooperação, assinado entre o Ministério da Solidariedade e Segurança 

Social e a União das Misericórdias Portuguesas, estabelece, no âmbito da execução do Pro-

grama de Emergência Alimentar, o surgimento de uma Rede Solidária de Cantinas Sociais, 

à qual a Santa Casa da Misericórdia de Loulé se associou (65 refeições diárias). 

Contudo, face ao aumento da procura de apoio, em consequência da situação económica 

das famílias portuguesas, e, ao crescente número de desempregados, decidiu-se alargar a 

medida e desta forma proporcionar que, um maior número de agregados familiares em 

situação de carência financeira, pudesse aceder ao referi-

do programa alimentar. 

Assim a partir de 01 de Maio de 2013, a Misericórdia de 

Loulé passou a fornecer 80 refeições diárias, aumentando 

o número de pessoas e famílias a poder satisfazer as suas 

necessidades alimentares. 

Oferta de cama articulada à Misericórdia de Loulé  

Aumento de refeições na Cantina Social 

No dia 18 de Abril esta Instituição foi con-

gratulada com uma cama articulada, ofereci-

da por um grupo informal de amigos do 

Centro Hípico de Loulé. 

Estas iniciativas, por parte de entidades pri-

vadas ou individualidades, são sempre de 

enaltecer e valorizar, uma vez que este equi-

pamento se vai refletir no bem-estar e na 

qualidade de vida dos utentes. 
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O Profissional - Auxiliar de Geriatria 
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A prestação de cuidados a idosos tem vin-

do a profissionalizar-se ao longo dos últi-

mos anos, tendência que acompanha as 

mudanças ocorridas na estrutura e estilo de 

vida das famílias nas últimas décadas. Nes-

te contexto, as Ajudantes de Geriatria 

desempenham um papel muito importante 

no cuidado prestado aos idosos, zelando 

pelo seu bem-estar quer na instituição, quer 

no domicílio.  

É uma profissão muito exigente, geradora 

de bastante desgaste físico e psíquico, 

podendo acarretar risco substancial de 

doença pela interação com a dor e o sofri-

mento alheio. 

De uma forma geral esta função é desempe-

nhada por profissionais dotadas de paciência e 

sensibilidade, sempre numa atitude responsá-

vel, preocupada e afetiva. 

Em nosso entender o altruísmo, a bondade e a 

solidariedade são características que orientam a 

conduta das colaboradoras desta instituição, 

que ao tentar minimizar o sofrimento alheio, 

impedem a solidão e restituem a autoestima  

aos idosos que têm a seu cargo. 

O amor e a solidariedade que dedicam ao tra-

balho diário, acompanhados do prazer de aju-

dar o outro, resultam em experiencias muito 

positivas e vinculativas, sentimentalmente gra-

tificantes e muito enriquecedoras. 



Direitos dos idosos 
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Em 2013, Ano Europeu dos Cidadãos, é pertinente dar seguimento aos trabalhos desenvolvi-

dos no ano anterior, Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 

e não negligenciar a importância do cidadão sénior no atual contexto europeu e mundial. A 

valorização da pessoa idosa e a promoção da sua participação na sociedade, deve ser cada vez 

mais objetivo de reflexão e consciencialização para que a velhice, cada vez mais, consiga ganhar 

visibilidade social, aprimorando os pressupostos básicos da cidadania e dignidade, inerentes a 

todos os seres humanos. 

Ao longo dos anos, através do diálogo com a sociedade e da coesão entre as políticas públicas, 

tem existido uma evolução no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa. A ONU- Organi-

zação das Nações Unidas, ciente do seu papel preponderante na definição de estratégias nesta 

matéria, promulgou a Declaração Universal dos Direitos dos Idosos. 

Em 1991, foram aprovados os Princípios das Nações Unidas em prol das pessoas Idosas. Estes 

princípios foram desenvolvidos tendo como especial objetivo a sua aplicação aos programas 

nacionais e visam reforçar e garantir os princípios de Independência, Participação, Assistência, 

Auto-realização e Dignidade a todos os cidadãos idosos. 

Outro exemplo da crescente importância dos idosos na sociedade, prende-se com a comemora-

ção do Dia Mundial dos Direitos do Idoso, no 1º de Outubro, momento de reflexão e de 

homenagem a todo o caminho percorrido na defesa dos seus interesses.  

Independentemente de todas as políticas e princípios promulgados, ao respeitarmos a pessoa 

idosa na sua vida quotidiana, conferindo-lhe tratamento digno e valorização, estamos a contri-

buir para a aplicação prática dos seus direitos, reconhecendo-a como ser humano digno de todo 

o respeito e consideração.   

E, até pela contribuição que deram e ainda podem dar, cabe a cada um de nós, defender os  

seus direitos porque é Justo, Legítimo, Ético e/ou Moral. 
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O “Dia do Município” comemora-se no “Dia 

da Espiga”. 

A cerimónia começa com o hastear da Bandei-

ra, com a Banda Filarmónica Artistas de 

Minerva a tocar o Hino Nacional perante o 

corpo de Bombeiros Municipais e as diversas 

Individualidades Louletanas. Depois, na 

Assembleia Municipal, decorre a habitual Ses-

são Solene com vários momentos distintos, assinaturas de escrituras e protocolos, e, a cerimó-

nia dos Agraciados pelo Município de Loulé.  

Este ano foram atribuídas medalhas de mérito Municipal a onze personalidades e entidades que 

se destacaram no exercício das suas atividades. Também se inaugurou a Placa Memorial da 

Escola Conde Ferreira no local onde ela existiu (cerca do Convento Espírito Santo – ao lado da 

Câmara Municipal).  

 

Dia do Município 

Banda Filarmónica—Artistas de Minerva 

Curiosidade:  

A 20 de Maio de 1993 (precisamente há  

vinte anos), a Santa Casa da Misericórdia 

recebeu a Medalha Municipal de Mérito – 

Grau Ouro. 
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Dia da Espiga 

No passado dia 9 de Maio, ou seja na 6ª quinta-feira 

depois da Páscoa, comemorou-se mais um Dia da Espi-

ga, Feriado Municipal no Concelho de Loulé, decorren-

do em Salir os seus maiores festejos. 

 Em 1968, com o Sr. José Viegas Gregório, como presi-

dente da Junta de Freguesia, surgiu a primeira Festa da 

Espiga, certame representativo das populações das 

aldeias rurais, nas suas diversas vertentes culturais, tra-

dições etnográficas e gastronómicas.  

Este ano inaugurou-se uma exposição de rua sobre a escrita do sudoeste “Quem nos escreve 

desde a serra” (escrita muito antiga própria dos povos do sul da península ibérica). 

Também, o “raminho da espiga”, ali nos é proporcionado, cumprindo a tradição para quem 

não pode apanhá-lo, diretamente no campo. Simbolicamente, a papoila – amor e vida; a espi-

ga de trigo – pão; a oliveira – paz e luz; o alecrim – saúde e força; o malmequer – ouro e 

prata, formam o conjunto que se pendura em casa, até chegar o do próximo ano. O cortejo é 

uma interessante mostra do encontro das atividades agrícolas e artesanais com a poesia e canto, 

expressões muito próprias da Serra Algarvia, Beira Serra e Barrocal. 

Cortejo do Dia da Espiga—Salir 
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Em dias quentes… o que fazer? 

A exposição ao calor intenso constitui uma agressão para o organismo, podendo desencadear 

efeitos graves como desidratação, agravamento de doenças crónicas, esgotamento, cãi-

bras por calor, golpes de calor (ausência de produção de suor) ou mesmo a morte. Os ido-

sos, principalmente os que apresentam idades iguais ou superiores a 75 anos, apresentam maior 

probabilidade de desenvolver esses sintomas. 

Quais as medidas de prevenção a aplicar? 

Fechar as janelas e respetivos meios de proteção, particularmente das fachadas mais 

expostas ao sol, de forma a minimizar a entrada de ar quente; 

Utilizar ventoinhas e distribuir garrafas com gelo pela sala de forma a facilitar a descida 

da temperatura ambiente (em situações de ausência de sistema de climatização); 

Evitar a exposição solar e a prática de atividade física, entre as 11 e as 17 horas; 

Vestir os utentes com roupas leves e largas; e utilizar menor quantidade de roupa na 

cama, sobretudo quando se tratar de doentes acamados; 

Despistar os seguintes sintomas: dores de cabeça; sensação de fadiga, fraqueza, ver-

tigens, indisposição, desorientação, perturbações do sono. 

Beba e faça uma alimentação equilibrada! 

Deve-se aumentar a ingestão de água, pelo menos 1,5 litros de água por dia, mesmo quando 

as pessoas idosas não sentem sede. Como complemento pode-se utilizar sopas, caldos, leite e 

derivados e sumos de fruta naturais ou chá/ infusões sem adição de açúcar; evitando as bebidas 

com elevados teores de açúcar. Uma alimentação equilibrada e saudável com refeições leves 

e pouco condimentadas também ajuda a combater as temperaturas elevadas. 
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Faz parte dos objetivos da Misericórdia de Loulé, administrar formação aos seus colaboradores, 

por forma a responder aos desafios da eficiência e melhoria do desempenho profissional.  

O Plano anual de Formação da Instituição contemplou no ano corrente as seguintes Ações de 

Formação: “Formação Inicial”, com o intuito de integrar colaboradores na Instituição na ver-

tente prática e teórica, “Conceitos Básicos de Segurança e Higiene no trabalho”, 

“Segurança contra Risco de Incêndio em Edifício” e “ Primeiros Socorros”. Estas últi-

mas, ministradas nos meses de Maio e Junho a 22 colaboradores, que se vão juntar à Equipa de 

Segurança certificada em 2011, criando assim uma grande equipa preparada para atuar em qual-

quer situação de emergência real. 

Formação “Segurança contra Risco de Incêndio 

em Edifício” 

Suporte Básico de Vida 



A alimentação e a atividade física são os fatores que mais interfe-

rem na qualidade e duração da vida, assim a Santa Casa da Mise-

ricórdia de Loulé desenvolveu várias atividades com o objetivo 

de promover um estilo de vida saudável tanto dos seus clientes 

como dos seus funcionários. 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Água e com o 

intuito de promover a ingestão de água junto dos idosos, foram 

afixados dois cartazes alusivos ao tema.  

Mexa-se pela sua saúde!, foi o lema escolhido para assinalar o Dia 

Mundial da Atividade Física.  

Desta forma, foi promovida a prática de atividade física através 

de uma breve conversa sobre os seus benefícios, uma caminha-

da até ao Jardim da Cooperativa de Habitação Económica, uma 

sessão de alongamentos e do jogo da petanca. 
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Misericórdia de Loulé a incentivar a Saúde 

Clientes durante a caminhada e sessão de alongamentos 
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Clientes a participar no Jogo da Nutrição, com a participação 

dos estagiários da Santa Casa da Misericórdia de Loulé. 

No dia 7 de abril procurou-se incentivar um estilo de 

vida saudável entre os funcionários da Santa Casa da 

Misericórdia de Loulé, assinalando assim o Dia 

Mundial da Saúde através da divulgação de um car-

taz com recomendações gerais sobre alimentação e a 

prática de atividade física.  

O café é uma das bebidas mais ingeridas a nível 

mundial e atualmente é reconhecida  como uma 

bebida que traz benefícios para a saúde. Desta for-

ma, no dia 14 de abril, foi divulgado um cartaz com 

efeitos benéficos do café no Dia Internacional do 

Café.  

Associada a muita diversão e animação foi criado e 

dinamizado o Jogo da Nutrição, com o intuito de pro-

mover um estilo de vida saudável entre os clientes da 

Santa Casa da Misericórdia de Loulé. 



Durante os dias 2 a 10 de Maio, a Misericórdia de Loulé, organi-

zou a Semana da Saúde`13, que teve como objetivos transmitir 

hábitos alimentares e também vários conceitos saudáveis que se 

irão refletir num aumento da autoestima e consequentemente no 

nosso bem-estar. 

Porque a Saúde não passa somente pela Medicação!  

Planeamos várias atividades desde Workshops, atelieres de estimu-

lação cognitiva, formações, passeios, marchas, rastreios, tertúlias e 

demonstrações de lanche saborosos e saudáveis. 
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Semana da Saúde  



Ao longo deste 1º Semestre foram várias as atividades programadas e organizadas para os nos-

sos clientes com o intuito de garantir momentos lúdicos e de distração. 

Com as nossas ações pretendemos que todos tenham a possibilidade de frequentar diversas ati-

vidades como: atelier de trabalhos manuais, atelier de estimulação cognitiva, atelier de jogos tra-

dicionais, hora do conto, ginástica, marchas, sessões de esclarecimento, bailes, tardes de acor-

deão, desfiles, festas, torneios, sessões de beleza, projetos intergeracionais, passeios, cinema, 

teatro, piqueniques, festas dos santos populares. 
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Animação Sénior 
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Cantinho do Poeta 

Cantinho da Culinária 

BOLETIM INFORMATIVO DA S.C.M. DE LOULÉ Página 15 - ANIMAÇÃO 

Quadras Fundamentais para o Futuro 

Há gente mais bruta 

Com muito Juízo 

Que sempre labuta 

Passam a vida nessa luta 

Nem tanto isso é preciso. 

Não seja inocente 

No tempo mais puro 

Viver no presente 

Escolher algo diferente 

Pensar no futuro. 

Não seja atrasado 

Que o outro já era 

Pense mais um bocado 

Esqueça o passado 

Que o futuro espera. 
 

Autoria: Júlio Manuel Gomes 
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