
Santa Casa em Notícias 

 

 
 

Projeto “Portas Abertas” - No âmbito deste Projeto de 
Animação que tem estado a ser desenvolvido na Instituição 

nos últimos anos, os idosos da Estrutura Residencial para Pes-
soas Idosas (ERPI) e os do Centro de Dia (CD) visitaram o 
Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada onde partici-

param numa sessão de consciencialização da importância da 
hidratação e das diferentes formas de ingerirem água no dia-

a-dia. Águas aromatizadas e infusões foram escolhidas para 
acompanhar o lanche/convívio oferecido no final da sessão. 
Também fizeram uma visita à Biblioteca Municipal de Ílhavo 

onde, além de visitarem uma exposição denominada “Animais 
Que Tive”, aprenderam a fazer creme de proteção para as 

mãos. 

 



 
 
UCCI - A propósito do Dia Mundial do Animal, estiveram duas 

cadelas, Milka e Moquinhas, a interagir com os utentes da 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados. Estas cadelas 



fazem parte da KIRUI, cães de terapia, fundada pela psicólo-
ga Dr.ª Sílvia Peça. É um projeto no âmbito das Intervenções 

Assistidas por Animais que nasceu do amor pelos cães e do 
potencial terapêutico, psicológico e social resultante da inte-

ração entre estes e as pessoas, o que se pode verificar duran-
te o evento. 

Pré-escolar - A equipa pedagógica da Instituição esco-

lheu, como tema de trabalho comum e transversal a todas as 
salas do Pré-escolar, os valores enquanto descoberta para a 

criança numa perceção de si mesma, dos outros e do mundo. 
Deste modo e como já foi publicado, ao tema anual do ano 
letivo de 2019/2020 foi dado o nome: “MISSÃO CRESCER… 

COM OS VALORES”. O inicio deste projeto começou com a 
abordagem do valor “A lealdade”, aproveitando o facto da 

comemoração do Dia Mundial do Animal. Em colaboração com 
a respetiva família, cada criança realizou um trabalho sobre o 
seu animal preferido ou de estimação sensibilizando, deste 

modo, a criança/família para a importância desse valor para 
sociedade. O envolvimento das famílias foi notório e verificou-

se o empenho e a criatividade das mesmas. É um dever dos 
adultos consciencializar as crianças para a importância e 

necessidade de preservar valores tão importantes como res-
peito ao próximo, amor, amizade, gratidão, cooperação e 
colaboração, entre outros. E a melhor forma de o fazer é pô-

los em prática no dia-a-dia da convivência social. 
II SEMINÁRIO ”LITERACIA EM SAÚDE - QUALIDADE E 

SEGURANÇA NOS CUIDADOS” – Vai realizar-se, no próxi-
mo dia 15 de novembro, no Auditório do Centro Paroquial São 
Pedro,  com o seguinte programa que pode ser consultado de 

uma forma mais pormenorizada na  Página Web da Santa 
Casa https://www.scmcantanhede.pt/  

 

08:30h - Abertura de Secretariado 

09:00h– QUALIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE: AUDI-
TORIA, CERTIFICAÇÃO E ACREDITAÇÃO DA QUALIDADE 

DOS CUIDADOS - Moderador: Alberto Barata - Prof. Doutor 
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

 

https://www.scmcantanhede.pt/


10:15h - Sessão de Abertura 
Dr. Rui Filipe Rato (Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede) 

Dr. Manuel de Lemos (Presidente do Secretariado Nacional da União das 

Misericórdias Portuguesas) 

Dr.ª Rosa Reis Marques (Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Centro) 

Eng. Ramiro Miranda (Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de 

Coimbra) 

Dr.ª Helena Teodósio (Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede) 

 

11:15h – INTERDISCIPLINARIDADE NA GESTÃO DO 

MEDICAMENTO - Moderador: José Bernardes Correia - Espe-

cialista de Medicina Interna do CHUC e Diretor Clínico da UCCI da 

SCMC 

 

14:00h – PESSOAS COM DEMÊNCIA:  DESAFIOS NA 

INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR - Moderador: M. Cal-
das de Almeida – Médico (Pelouro da Saúde no Secretariado 
Nacional da União das Misericórdias Portuguesas) 
 

16:00h – METODOLOGIA DE CUIDADO HUMANITUDE: 
TECNOLOGIA DE CUIDADO PROMOTORA DA AUTONO-
MIA, AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR DA PESSOA CUIDA-

DA E DO CUIDADOR - Moderadora: Rosa Melo - Prof.ª Dou-
tora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

 
17:15h – Sessão de Encerramento 



 
 


