
                                                        

 

 

Fundação EDP celebra protocolo de colaboração, no âmbito 
dos Cuidados Paliativos, com a Misericórdia de Arcos de 
Valdevez 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Arcos de 

Valdevez submeteu ao programa da EDP Solidária 

– Saúde 2016, uma candidatura para criação de 

quartos para Cuidados Paliativos, no Complexo 

Vilagerações, designada “BEM HUMANIZAR – 

CUIDADOS PALIATIVOS”. A aprovação desta 

candidatura permitiu a realização de obras no 

edificado e aquisição de equipamentos. 

O Programa EDP Solidária - Saúde é um investimento em projetos que têm como objetivo 

melhorar as condições clínicas e sociais decorrentes de problemas de Saúde, incluindo a 

reabilitação pontual de instalações muito degradadas de instituições prestadoras de 

cuidados permanentes de saúde e a doação de equipamentos médicos que não sejam de 

consumo corrente e de utilização primária. 

O Projeto “BEM HUMANIZAR – CUIDADOS 

PALIATIVOS” vem complementar o serviço da 

Equipa Domiciliária de Cuidados Paliativos, 

visando dar resposta às necessidades do 

binómio utente/família, criando um serviço de 

internamento específico, para dar resposta às 

situações clínicas que exigem intervenção 

especializada. O internamento é uma resposta de 

proximidade para a estabilização e controlo sintomático, descanso do cuidador e para 

utentes que aguardam resposta social adequada, bem como resposta a situações de 

agudização. O projeto assenta na complementaridade, visando aproveitar as sinergias já 

existentes na estrutura dos Cuidados Continuados, pelo que contam com o apoio e 

articulação de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de 

serviço social, etc.) devidamente treinados e credenciados para desempenharem a sua 

função. 

Foi ainda criada de uma sala para ser utilizada em sessões de grupo de apoio, para que 

se possam  acompanhar e capacitar os cuidadores com dignidade. 



                                                        

 

Desde Outubro de 2017 que o internamento, composto por 4 camas, se encontra a 

prestar  cuidados a utentes, sendo que 20 pessoas já utilizaram, até ao momento, os 

quartos de internamento. As sessões de grupo mensais apoiaram mais de 60 cuidadores e 

são dinamizadas pela Psicóloga da equipa. 

Com este projeto a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez alarga os seus 

serviços à comunidade respondendo, de forma inovadora, as necessidades da 

comunidade onde está inserida desenhando e aplicando respostas que sirvam as pessoas 

e famílias. 


