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CUIDADOS DE SAÚDE: 

Cozinha e Aprovisionamentos 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a segurança alimentar é uma prioridade 

da saúde pública, visto que milhões de pessoas 

adoecem todos os anos e muitas morrem como 

resultado do consumo de alimentos inseguros. 

Como estratégia  para diminuir o número de do-

enças de origem alimentar, a OMS identificou a 

necessidade de transmitir uma mensagem sim-

ples, mas apoiada em dados científicos, de modo 

a educar todos os tipos de manipuladores de 

alimentos, incluindo os consumidores comuns, 

tendo desenvolvido as 5 chaves para uma ali-

mentação mais segura. 

 1ª-  Mantenha a limpeza. 

 2ª - Separe alimentos crus de alimentos cozinha-

dos. 

 3ª - Cozinhe bem os alimentos. 

 4ª - Mantenha os alimentos a temperaturas se-

guras. 

5ª - Use água e matérias-primas seguras. 

O cumprimento da condições de higiene e segu-

rança nos serviços de alimentação, quer a nível 

estrutural, quer a nível funcional, é uma preocu-

pação desta instituição.  

Só assim se pode alcançar uma refeição segura 

(não só do ponto de vista nutricional mas tam-

bém do estado de higiene), que vá de encontro 

às exigências e espectativas dos nossos utentes 

e colaboradores.  

De forma a minimizar os riscos alimentares, en-

contram-se já implementado o HACCP (Hazard 

Analyzis and Critical Control Point ou Análise de 

Perigos e Controlo de Pontos Críticos) que tem 

na sua base uma metodologia preventiva, com o 

objectivo de poder evitar potenciais riscos que 

podem causar danos aos consumidores, através 

da eliminação ou redução de perigos, de forma a 

garantir que não estejam colocados, à disposição 

do consumidor alimentos não seguros. 

O sistema HACCP baseia-se na aplicação de 

princípios técnicos e científicos na produção e 

manipulação dos géneros alimentícios desde o 

“prado até ao prato” 

A nossa instituição confecciona diariamente al-

moços para cerca de 124 utentes de Lar, 30 

utentes na valência de Centro de Dia, 35 em 

Apoio Domiciliário e 60 colaboradores, no total de 

249 refeições. 

Para mantermos a qualidade dos nossos serviços 

alimentares contamos com a colaboração de uma 

equipa de 8 colaboradoras na cozinha, em turnos 

rotativos, composta por 1 chefe de cozinha, 6 

cozinheiras e 1 auxiliar de cozinha e ainda com 2 

colaboradoras no aprovisionamento (1 encarrega-

da de sector e 1 fiel de armazém). 

Caracterização da Cozinha 

A cozinha é uma zona destinada à preparação, 

confecção, empratamento e distribuição de ali-

mentos. 

De forma a garantir os critérios da qualidade e 

segurança alimentar a cozinha está dividida em 

diferentes zonas: 

- Copa suja (lavagem de louças e utensílios) 

- Copa limpa (empratamento) 

- Zona de preparação de alimentos 

     - Zona de preparação de legumes 

     - Zona de preparação de carnes 

     - Zona de preparação de peixes 

     - Zona de preparação de doces 

- Zona de confecção de alimentos 

- Despensa de dia (armazém de produtos alimen-

tares para consumo diário) 

Caracterização do Armazém de Alimentos e Apro-

visionamento 

Este local é assim designado porque é aqui que se 

recepcionam e armazenam as mercadorias e to-

dos os artigos necessários para a preparação de 

refeições. Encontra-se localizado perto da cozi-

nha, de modo a permitir uma rápida e fácil deslo-

cação destas mercadorias.  

Na zona de recepção de mercadorias os artigos 

são pesados, medidos e verificados se possuem 

as características necessárias para garantir a 

qualidade e segurança alimentar nesta instituição 

antes de serem enviados para os locais de arma-

zenamento ou consumo. 

Para além dos bens alimentares é também o Sec-

tor de Aprovisionamento que encomenda, armaze-

na (em zonas separadas) e fornece os restantes 

sectores, de produtos de limpeza e higiene. 

Sofia Sousa  (Nutricionista) 

Notas  da Direcção 

No jornal de Abril pomos em 

relevo mais um dos serviços da 

nossa Associação. Depois de 

no número de Março temos 

destacado a Fisioterapia - que 

em poucos anos se tornou 

muito importante nesta casa 

pois tenta promover, manter e 

restituir ao máximo as capaci-

dades funcionais dos utentes 

comprometidas pelo envelheci-

mento, a doença, lesão ou 

factores ambientais, pomos 

hoje em relevo um dos serviços  

fulcrais na nossa Associação.  

Os Aprovisionamentos e a 

Cozinha.  

É fácil saber porque é fulcral. 

São os Aprovisionamentos que 

garantem a qualidade dos ali-

mentos fornecidos à Cozinha 

que os confecciona e os forne-

ce aos utentes. E, diga-se des-

de já, temos orgulho na alimen-

tação que é servida nesta casa. 

E os Utentes e o Pessoal tam-

bém, segundo nos dizem os 

inquéritos à satisfação de uns e  

de outros. Nas refeições princi-

pais -almoço e jantar - há sem-

pre dois pratos: (geral e dieta), 

onde  se alternam o peixe e a 

carne. E a ementa é igual para 

todos: Utentes, Pessoal e até 

os convidados que por vezes 

aparecem. E tudo isto com 2 + 

8 pessoas? Em próximos nú-

meros continuaremos a falar 

das Actividades da Associação 

e dos serviços em que as mes-

mas se apoiam.      

Abril de 2015 

Notas da Direcção 1 

DIA 7: DIA MUNDIAL DA SAÚ-

DE:  

Objectivo geral: Levar os utentes a participar. 

Objectivo especifico: Comemorar esse dia 

avaliando a saúde. Proporcionar momentos 

de convívio. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

DE 8 a  22: PREPARAÇÃO E ELA-

BORAÇÃO DE JOGOS:  

Objectivo geral: Promover o gosto pela come-

moração de dias festivos. 

Objectivo especifico: Estimulação cognitiva 

dos participantes. Incentivar à prática de jo-

gos de estimulação físico-cognitivo. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

DIA 15: BÓCCIA SÉNIOR- INTER-

INSTITUIÇÕES:  

Objectivo geral: Jogar Bóccia com outra Insti-

tuição. 

Objectivo especifico: Promover o gosto pelo 

jogo. Proporcionar momentos de convívio. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação com a participação da Casa de S. 

Pedro de Alverca do Ribatejo 

DIA 21: LEMBRAR ABRIL: 

Objectivo geral: Comemorações do 25 de 

Abril. 

Objectivo especifico: Proporcionar às crianças 

e idosos um dia diferente. Levar o idoso a 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objectivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos, orientar os utentes no 

tempo. 

Objectivo especifico: Trabalhar a memó-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

passado. Motricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

DIA 1 e 2: DECORAÇÃO DA 

PÁSCOA:  

Objectivo geral: Incentivar os utentes à 

comemoração de datas festivas. 

Objectivo especifico: Promover o gosto 

por trabalhos manuais , pintura, cola-

gem e modelagem. Desenvolver a mo-

tricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

interagir com as crianças. 

Actividade a ser realizada na Praça 7 de 

Março em Alhandra 

DIA 23: FESTA DA FLOR: 

Objectivo geral: Promover o convívio sénior. 

Objectivo especifico: Motivar para a pratica 

do exercício físico e movimentos que permi-

tam o equilíbrio entre o físico e o psíquico. 

Actividade a ser realizada no Pavilhão do 

Cevadeiro em Vila Franca de Xira por inicia-

tiva da Câmara Municipal. 

DIA 25: BANDA DE MÚSICA DA 

SOCIEDADE EUTERPE ALHAN-

DRENSE: 

Objectivo geral: Comemorações do 25 de 

Abril. 

Objectivo especifico: Apresentação cumpri-

mentos pela Banda da S.E.A 

Actividade a ser realizada na Associação. 

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de 

Alhandra 

Lar de idosos—Centro de Dia—Apoio Domiciliário 

Endereços: 

Rua Salvador Marques, 22 

Apartado 28 

2600-488 ALHANDRA 

Telefone: 219 518 110 

Fax: 219 518 119 

direccao@misericordialhandra.pt 

 Agenda do Mês de Abril de 2015 
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Cuidados de Saúde 1 

Aniversários  2 

Actividades do Mês 2 

C. de Saúde-Alimentação 3 

Agenda de Abril 4 



Dia 18 - Ana Paula Dionísio 

Dia 19 - M. Saudade Alves 

Dia 21 - Rosalina 

Dia 22 - M. Cristina Lemos 

Dia 22 - M. Clara Fernandes 

Dia 22 - Dr. Brandão Soares 

Aniversários em Março 
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Colaboradores: 

Dia 01 - Irina Silva 

Dia 03 - Enfª Patrícia 

Dia 03 - Cidália Oliveira 

Dia 05 - Maria Lurdes Soares 

Dia 05 - Vitor Santos 

Dia 13 - Susana Coradinho 

Dia 17 - M. Teresa Boloca 

Utentes: 

Dia 04 - M. Manuela Bucha 

Dia 06 - Ilda Jesus Marques 

Dia 07 - M. Conceição Sousa 

Dia 10 - Maria Graça Lopes 

Dia 16 - Beatriz Carvalho 

Dia 19 - M. José Baixinho 

Dia 25 - Carlos Silva 

Dia 29 - Luísa Barros Martins Parabéns a todos, muitos mais anos com saúde, são os desejos da Mesa Administrativa. 

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Março 

ciparam de 4 a 6 utentes. 

Total de alunos envolvidos na actividade 

cerca de 260. 

DIA 19: COMEMORAÇÃO DO 

DIA DO PAI:  

Esta comemoração foi realizada nas insta-

lações da Associação, com a participação 

de alguns membros da Mesa Administrati-

va e as duas Directoras Técnicas, na oferta 

de um porta-chaves, feito pelas Utentes, 

aos Utentes e Colaboradores da Institui-

ção. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Esta actividade foi realizada nas instalações 

da Associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 8: DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER:  

Esta comemoração foi realizada nas instala-

ções da Associação, com a participação de 

alguns membros da Mesa Administrativa e as 

duas Directoras Técnicas, na oferta de flores 

ás Utentes e Colaboradoras da Instituição. 

DE 16 a 20: ACTIVIDADES IN-

TERGERACIONAIS - CHEGADA 

DA PRIMAVERA:  

Esta actividade foi organizada nas instala-

ções da Associação, nos dias 16, 17 e 19 

com alunos da escolas Básicas Nº1 e Nº2 de 

Alhandra, no Colégio “O Có.Cas” no dia 18 e 

na escola Básica do Sobralinho no dia 20. 

Na Associação participaram 10 utentes por 

dia; nas sessões realizadas nas escolas parti-

DE 23 a 31: PREPARAÇÃO DA 

QUADRA PASCAL - DECORA-

ÇÃO DAS SALAS DA INSTITUI-

ÇÃO:  

Esta actividade foi realizada nas instalações 

da Associação pelos nossos Utentes. 

DIA 30: GRUPO DE INTERVEN-

ÇÃO CINOTÉCNICO DA GNR 

(GIC) K9: 

Esta actividade foi realizada nas instalações 

da Associação com a colaboração e  a 

participação das crianças do ATL da Socie-

dade Euterpe Alhandrense. 

Cuidados de Saúde — Alimentação 
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Dia 26 - Ana Maria (Análises) 

Dia 27 - M. Leonor Carvalho 

Dia 28 - M. Judite Soares 

Dia 29 - Belmira Moreira 

Dia 29 - Ana Cristina Bernardo 

Dia 31 - Enfª Carla Madeira 

Aprovisionamento 

Cozinha 

Refeitório 


