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NEWSLETTER DO MONTEPIO
É Tempo de Agir
O mutualismo tem tido um papel fundamental na proteção social, sobretudo nas áreas da segurança social
e da saúde. Tem sabido encontrar e desenvolver novas soluções adequadas também às novas necessidades
dos Associados e dos cidadãos. Não são raras as vezes em que o Montepio Rainha D. Leonor suporta custos
com alguns cuidados, sejam de Associados ou de utentes, sendo essa uma das prerrogativas que faz de nós
uma Instituição Particular de Solidariedade Social.
Fruto da época pandémica que atravessamos, assistimos a uma aceleração do agravamento dos resultados
da nossa Instituição, sendo que quase todas as Instituições do Setor Social atravessam um momento delicado, em que as decisões a tomar são fundamentais para tornar possível a retoma urgente. Sabemos que
não estamos sozinhos nesta missão (nem queremos). Para isso, reunimos já com algumas Associações que
muito nos têm apoiado ao longo dos anos, como é o caso da Associação Mutualista Montepio, onde fomos
recebidos pelo seu Presidente, tendo daí resultado
a vontade de trabalhar em conjunto.
De forma a prosseguir esse fim, estamos a proceder a uma reorganização de toda a Instituição. A
título de exemplo, foi criado o cargo de
“Encarregado Geral do Economato e da Manutenção”, de forma a centralizar todas as aquisições e,
também, para garantir uma eficiente manutenção
dos equipamentos de todas as
valências e das
instalações. Implementámos, ao mesmo tempo,
um “Manual de Gestão das Aquisições” com regras
claras para a contratação de serviços e aquisições.
A Direção Clínica tem agora toda a responsabilidade direta na prestação dos cuidados de saúde, pelo
que têm sido implementadas regras e normas de
procedimentos, fundamentais para o funcionamento nos atuais padrões de prestação de cuidados de saúde: o caminho passa pela certificação da
qualidade dos procedimentos clínicos.
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Montepio RDL nas
Redes Sociais

O nosso foco está na redução de custos e gastos, na melhoria e
optimização dos serviços prestados nas diferentes valências Casa de Saúde, Condomínio Residencial, Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas (Lar) - e na Transição Digital de toda a
Instituição.
O maior desafio passa mesmo pela “digitalização” dos nossos
serviços e de toda a comunicação, pois acreditamos que esse
será o fator decisivo para alcançarmos aquilo a que nos
propomos. Nesse sentido, teremos a funcionar, ainda este mês, o
serviço “SMS Express” em parceria com a Altice Empresas,
para a confirmação de consultas e tratamentos.
É tempo de agir e de preparar o futuro do Montepio. É tempo
de encontrar novas fontes de receita e novos tipos de negócio.

Estamos a Recrutar!
Junte-se à família Montepio!

Vamos passar o Verão a preparar projetos para apresentar aos
Associados e a toda a comunidade.
No Montepio Rainha D. Leonor “Gostamos de Cuidar”.
Por agora, desejamos umas excelentes férias para os que vão.
Estaremos sempre cá para cuidar de si e para o receber.
Boas férias.

Conselho de Administração

Residência Assistidas
Condomínio Residencial

Alimentação Saudável como
Prevenção
Diversidade na Alimentação

Siga-nos

www.montepio-rdl.pt

montepio.rdl
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