Inauguração das novas Instalações da Santa Casa da Misericórdia
5 de maio
- Saudações.
- Cumprimentos:
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, José António Vieira da Silva*
Provedor / Restantes Orgãos Sociais (Irmãos)
Presidente / Representante da Assembleia Municipal
Sr. Diretor do Centro Distrital de Segurança Social, Ramiro
Miranda
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Srs. Vereadores | Srs. Presidentes de Junta
Autarcas
Colaboradores e utentes da Santa Casa da Misericórdia da
Lousã
Comunicação Social
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
» Gostaria de iniciar a minha intervenção dando aos parabéns à
Santa Casa da Misericórdia pelas instalações que hoje
inauguramos, realçando a dimensão quantitativa (ampliação da
capacidade) e também a qualitativa (espaços, ambiente).
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» Enalteço a importância desta obra que vem valorizar esta
grande Instituição e também o trabalho que é prestado
diariamente, 24 horas por dia e 365 dias por ano, pelos seus
colaboradores. Muito obrigado pela vossa dedicação, quer no
trabalho desenvolvido dentro (Lar e Centro de Dia), quer fora de
portas (apoio domiciliário).
» Permitam-me, também, que reconheça o importante trabalho
desta Misericórdia no apoio à infância (Creche e Jardim).
» Hoje formalizamos o protocolo que vai enquadrar o apoio
financeiro (60 000€) da Câmara Municipal às intervenções de
ampliação e também a requalificação já em execução do rés do
chão da ERCI.
» Continuaremos – como até aqui – disponíveis para continuar a
apoiar.
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Sr. Ministro,
» A Câmara Municipal tem procurado – de diferentes formas –
acompanhar as instituições do Concelho nos seus investimentos e
posso-vos informar que - só no presente ano - serão protocolados
com diferentes IPSS´s apoios para beneficiação e/ou criação de
equipamentos que ascendem – até ao momento - aos 100 mil
euros.
» Prestamos ainda outro tipo de apoios e estabelecemos outras
parcerias que tem o mesmo objetivo, a melhoria da qualidade de
vida no Concelho.
» Sem vos queres maçar muito, permitam-me que destaque outros
investimentos na área social, nomeadamente as Medidas de
Apoio Pontual Em Situações de Emergência Social, Apoios em
alimentos, Plano Municipal Sénior, Ação Social Escola e,
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recentemente, o Programa
Medicamente, entre outros.

Abem

–

Rede

Solidária

do

» Estas medidas e o trabalho em rede – onde volto a destacar as
IPSS´s e em particular a Santa Casa da Misericórdia – permitem
uma resposta mais estruturada e completa aos munícipes tendo
como meta a construção de um Concelho cada vez mais
inclusivo, moderno e atrativo e em que as pessoas ocupam lugar
central da estratégia.
Muitos parabéns pela obra realizada.
Votos de continuação de bom trabalho.
Muito obrigado!
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