Santa Casa da Misericórdia de Mafra

CIRCULAR INFORMATIVA n.º 1/2020
Mafra, 29 de abril de 2020

Caríssimos Irmãos,
Na expectativa de que estejam todos bem, vimos numa breve nota, dar conta daquilo que
neste período difícil a nossa Santa Casa tem feito desde 16 de março para continuar a garantir os
serviços no ERPI (Lar de Idosos), no Serviço de Apoio Domiciliário e no CBEI (Acolhimento de
Jovens), em conformidade como Plano de Contingência implementado na instituição e disponível
para consulta.
O Plano de Contingência foi basicamente desenvolvido pelas Dr.ª Célia Firmino e Dr.ª Cátia
Fernandes, que a partir do momento que lhes foi pedido que assumissem funções de coordenação
e controlo desse Plano, passaram a estar diariamente na Instituição.
Todos sabemos que atravessamos um cenário de pandemia da Covid-19 que levou,
inclusive, ao encerramento por imperativo legal da Creche e Jardim de Infância com as
consequentes quebras de receitas. Neste cenário de pandemia, a Mesa Administrativa em
articulação com as Direções Técnicas e Pedagógica entendeu ser crucial que o Lar de Idosos
Manuel Alcântara e o Centro de Bem-Estar Infantil (Casa de Acolhimento) se mantenham
perfeitamente operacionais para prestar os necessários cuidados aos utentes.
No que respeita ao ERPI e respetivo regime de visitas, foram suspensas todas as visitas
aos utentes do Lar de Idosos Manuel Alcântara, logo a 13 de Março e implementado um sistema de
videochamada a horas programadas.
Em relação a saídas ao exterior, foram suspensas as saídas de utentes com os familiares,
para passear ou almoçar.
No CBEI, foram suspensas as visitas e as atividades recreativas, desportivas e escolares,
no exterior.
No que se refere ao Voluntariado, foi suspenso todo o trabalho voluntário nas diversas
respostas sociais (ERPI/CBEI), para preservar a saúde dos utentes e dos próprios voluntários.
No âmbito da Formação, o plano de formação anual de atividades encontra-se suspenso.
Numa primeira análise pode parecer estranho, mas no contexto do estado de Emergência,
a SCMM teve necessidade de colocar, temporariamente, trabalhadores docentes (da Creche e
Jardim) a exercer outras funções/tarefas noutra resposta social.
As normas e legislação vigentes não proíbem a colocação das colaboradoras docentes em
regime temporário no ERPI e no CBEI, uma vez que as tarefas atribuídas configuram uma
alteração/modificação de funções, possível face ao regime de mobilidade funcional previsto no art.º
120.º do Código do Trabalho, de forma temporária e perfeitamente fundamentada em interesses
legítimos da SCMM que não implicam uma modificação substancial da posição do trabalhador.
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Neste contexto, a SCMM encontrou fundamentos legítimos para colocar temporariamente
trabalhadores docentes no Lar e no CBEI, garantindo desde já que a Santa Casa, enquanto entidade
patronal, só procede a esta alteração temporária de funções, apenas quando tal se revelar
estritamente necessário, pelo que contamos com a colaboração e disponibilidade de todos.
Relativamente a outros serviços, o Centro de Dia também foi encerrado por determinação
do Governo, continuando a SCMM a apoiar alguns dos utentes de CD no que respeita ao
fornecimento de refeições, conforme solicitações dos interessados.
Em relação aos serviços administrativos, e por imperativo do Plano de Contingência, a
SCMM deixou de atender o público presencialmente passando a fazer o atendimento online e por
telefone. A secretaria da Santa Casa continua a prestar todos os serviços de que está incumbida,
apesar de algumas das colaboradoras estarem em regime de teletrabalho, verificando-se uma
acumulação de tarefas naquelas que continuam a estar diariamente na instituição.
Neste panorama de contingência, todas as renovações de matrículas dos meninos das
creches e jardim foram feitas online e por e-mail. O mesmo se aplicou a todas as matrículas 1.ª vez
que desde o passado dia 3 de abril estão abertas.
Apesar desta metodologia ter resultado da declaração do estado de Emergência, o resultado
afigurou-se-nos, numa primeira análise, como satisfatório pois aliviou a carga de atendimento
presencial e a deslocalização temporária de colaboradoras da secretaria que, anualmente, estavam
dois ou três dias no Complexo Infantil e Juvenil António Godinho Figueira para atender os pais.
No que respeita à informação institucional foi amplamente aproveitado o site da Santa Casa
para remodelar uma série de notícias e fotografias de modo a manter os pais e familiares de utentes
o mais informados possível. O site foi igualmente aproveitado para promover as renovações e as
matrículas online.
Com a coordenação da Diretora Pedagógica Dra. Célia Firmino e da Psicóloga Dra. Cátia
Fernandes, e a colaboração das nossas Educadoras de Infância, foram gradualmente
disponibilizados no site mais de quarenta sugestões de jogos, passatempos, vídeos e atividades
didáticas para os pais promoverem em casa com os meninos; algumas destas sugestões foram
veiculadas através da Ordem dos Psicólogos, de modo a explicar aos meninos o porquê da
necessidade de isolamento e não só.
O site também tem servido para apelar aos cidadãos o apoio financeiro, em bens e/ou
através da consignação do IRS. Aproveitamos desde já para agradecer à Câmara Municipal de
Mafra o importante apoio prestado na realização dos testes Covid a todos os utentes e
colaboradores desta Santa Casa, de modo a garantir um maior controlo e acompanhamento do
evoluir da situação, sempre em articulação com a Delegada de Saúde do concelho.
De igual modo, agradecemos os bens e os Equipamentos de Proteção Individual que nos
têm chegado, nomeadamente:
Máscaras oferecidas por: Santa Casa da Misericórdia de Macau; JFH Comércio de
Automóveis Lda., Câmara Municipal de Mafra, União das Misericórdias Portuguesas e Instituto da
Segurança Social.
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Viseiras oferecidas por: Sindicato dos Técnicos, Administrativos, Auxiliares de Educação
do Sul e Regiões Autónomas; ESCO - Escola de Serviços e Comércio do Oeste; Unidade de
Intervenção e Operações Especiais da GNR (Lisboa); bem como um mafrense anónimo.
Apoio financeiro - Câmara Municipal de Mafra, Junta de Freguesia de Mafra e Caixa de
Crédito Agrícola de Mafra.
A SCMM tem vindo a colaborar com a Câmara Municipal de Mafra disponibilizando as
instalações do antigo hospital, cujo interior já foi requalificado por forma a receber setenta camas
para acolhimento de idosos das IPSS do concelho, caso haja necessidades identificadas pela
Digm.ª Delegada de Saúde.
Por determinação do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, a SCMM está a
promover um inquérito com carácter de urgência junto dos pais dos meninos do Pré-Escolar (jardim
de infância) no sentido de avaliar as condições e disponibilidade dos pais para que nos meses de
maio e junho se possa verificar acompanhamento online.
Tendo em conta a situação presente a SCMM deliberou cobrar aos pais no mês de março
apenas 45% da mensalidade e no mês de abril apenas 30%. Apesar de não estar a ser prestado
um serviço, a verdade é que para cumprir o contrato a SCMM tem despesas fixas referentes a
remunerações e não se pode arrogar de benemérita ao ponto de pôr em causa a sobrevivência da
instituição.
Muito mais haverá a fazer em prol da comunidade, mas até hoje, com os meios de que
dispomos e os condicionalismos legais acionados, as atividades supracitadas são as que nos foram
possíveis realizar, na certeza de que em cada deliberação estamos sempre a redescobrir as obras
de misericórdia corporais sem esquecer as obras de misericórdia espirituais.
Trabalhamos com dedicação graças à disponibilidade e entrega da generalidade dos
colaboradores sem os quais não conseguiríamos os resultados alcançados. Para além do renovado
agradecimento a todos os colaboradores, não podemos deixar de salientar a inteira disponibilidade,
competência e espírito de missão da Dra. Célia Firmino e da Dra. Cátia Fernandes sem as quais
teria sido muito mais ingrata a missão da Santa Casa neste período difícil.
Com a ajuda de todos os Irmãos e a motivação dos colaboradores, rogamos a intercessão
de Nossa Senhora das Dores, nossa Padroeira, para continuarmos o nosso trabalho com dignidade
e espírito fraterno, num verdadeiro amor cristão ao mundo e às realidades criadas por Deus.
Com um abraço fraterno a todos.
O PROVEDOR

Joaquim Sardinha
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