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Tudo o que se par�lha mul�plica-se

Papa Francisco

1. Mensagem da Provedora

O Plano de A�vidades e o Orçamento para 2020 vão ser aplicados no ano em que a Santa Casa
da Misericórdia de Viana do Castelo celebra 499 anos de Missão ao serviço dos mais
desprotegidos.

São quase cinco séculos de história da prá�ca de fazer o bem, na área social, na promoção e
divulgação da cultura, na edificação e conservação do património ar�s�co e religioso, segundo
os princípios inspiradores e fundadores do Compromisso Inicial – as obras de misericórdia.

O Plano contempla esta celebração e a divulgação, junto da comunidade, da alta Missão da
Santa Casa e abre caminho, com a necessária antecedência, para a mí�ca celebração dos
quinhentos anos: Dia Nacional do Património das Misericórdias em 2020 e Convenção
Cien�fica do Património Ar�s�co e Religioso dasMisericórdias em 2021.

Num tempo em que se ques�ona o papel das instituições da economia social, com desvalor e
dúvida sobre a sua complementaridade nas funções do Estado, torna-se imperioso afirmar ,
sem �biezas, a ação social das Misericórdias nos últimos cinco séculos no auxílio à
comunidade e a sua capacidade de inovação e de adaptação às novas necessidades ao correr
dos anos.

O Plano visa a melhoria da nossa oferta de serviços commedidas de modernização, segurança,
humanização e conforto. Neste sen�do também, espera-se que, no próximo ano, não surjam
novos constrangimentos externos à conclusão da obra do Lar de San�ago, prioritariamente,
construção da sala de fisioterapia e instalação do elevador.

A conservação do património imobiliário é outra prioridade: como garan�a de fonte de
rendimento e como cumprimento de obrigações contratuais com os nossos arrendatários.

Espera-se, assim, obter autorização da Assembleia Geral de Irmãos para a venda de um
terreno, em Nogueira e, com o produto da venda, financiar a reabilitação de uma habitação
devoluta.

O Orçamento reflete as linhas de atuação da Mesa Administrativa: prudência, rigor e
transparência. Não dar passo maior que a perna, mas sem esquecer que a necessidade, como
alguém disse, não tem horário.

As pessoas da Misericórdia e nelas incluo os nossos colaboradores são um ativo que é preciso
privilegiar e acarinhar. Reter talentos e dar-lhes condições de trabalho é um objetivo. Criar
condições objetivas e sustentáveis para aumento das remunerações é uma prioridade.
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Especial agradecimento aos nossos prestadores de serviços pelo trabalho que desenvolvem
para a Santa Casa; aos nossos parceiros sociais pelo apoio que sempre nos dão.

À Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, pela ajuda técnica e apoio logís�co sempre
que foi preciso.

Aos membros da Mesa Administrativa, do Definitório e da Mesa da Assembleia Geral um
obrigado pela equipa solidária, leal e coesa que são.

Ao serviço da Santa Casa,

Luísa Novo Vaz

Provedora

2. PLANO DE ATIVIDADES

2.1 PRIORIDADES PARA 2020

A Mesa Administra�va assume este Plano e o Orçamento que o sustenta como um imperativo
de Missão da Santa Casa assente nos valores, nunca demais lembrados, da solidariedade e da
humanidade, dentro dos princípios de uma administração prudente e realista.

O desenho deste Plano de A�vidades assenta em quatro vetores:

- Melhoria da prestação de serviços nos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, no
serviço de apoio domiciliário e nas creches e jardins;

- Con�nuação das ações de conservação e reabilitação do parque imobiliário arrendado, do
património imobiliário ar�s�co e religioso e do património imobiliário devoluto;

-Inventário e avaliação do património.

Com sen�do de serviço, propõe-se a Mesa Administrativa modernizar e subs�tuir
equipamentos nas diferentes valências, rentabilizar o património, inovar, nas respostas sociais,
através da sensibilização e mo�vação dos recursos humanos, da par�cipação da comunidade e
da constituição de parcerias com en�dades externas. Reforçar o equilíbrio económico e
financeiro de cada área operacional, segundo o princípio do controle de défice por atividade e
reorganizar os serviços de forma a torna-los mais eficazes.

2.2 APOIO SOCIAL

ERPI Lar de San�ago, ERPI Lar da Piedade e Serviço de Apoio Domiciliário

Neste importante e sensível setor, dar con�nuidade ao trabalho dos anos anteriores no centro
da ideia de que uma estrutura residencial para pessoas idosas tem que ser um espaço de bem
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estar �sico e psíquico, pensado para as pessoas e para as suas circunstâncias. Para tanto, sem
perder de vista a dinâmica das necessidades e das respe�vas respostas em tempo ú�l, prevê-
se:

- A subs�tuição dos utensílios de uso diário e dos equipamentos que acusam vetustez e cuja
u�lização já não sa�sfaz. Dentro das limitações que os edi�cios apresentam em função da
idade de construção encetar ações que visem mais conforto e modernidade.

-Intensificação da formação profissional dos nossos colaboradores com vista a mais humana e
profissional prestação de serviços.

-Avaliação do desempenho como forma de mo�vação e reconhecimento do mérito e adoção
das melhores prá�cas no âmbito da gerontologia.

- Intensificação do relacionamento com as famílias através de reuniões, ques�onários de
avaliação dos nossos serviços e par�cipação a�va nas a�vidades dos Lares.

-Fomento de saídas para o exterior, reforço da animação cultural com ar�culação com a
equipa de saúde (médico, enfermeiros e fisioterapeuta)

-Dinamização da sala de reabilitação com equipamento snozelen, com prestação de serviços
aos nossos residentes e ao exterior, neste último caso, como forma de obter rendimento.

-Con�nuação da requalificação/manutenção dos espaços, equipamentos e mobiliários numa
polí�ca de modernidade, conforto e bem-estar.

-No ERPI Lar de S. Tiago concluir a obra de ampliação e remodelação, na parte da instalação do
elevador e sala de fisioterapia (1ª fase).

-Apresentar candidatura ao Programa Pares relativa à 2.ª fase – construção de oito quartos –
ampliação do edi�cio.

- No ERPI “ Lar de Nossa Senhora da Piedade” adoção de medidas de eficiência energé�ca.

Os planos específicos para a área social de cade um dos lares e apoio domiciliário constam do
anexo a este Plano, sendo os mesmos da autoria das respe�vas direções técnicas.

2.3. APOIO À INFÂNCIA

Creche e Jardim de Santiago da Barra e Nossa Senhora da Misericórdia

É obje�vo da Mesa Administra�va conceber, com os recursos humanos (direção técnica,
docentes e auxiliares) e implementar ações de melhoria que se concre�zem numa efectiva
mudança, com vista à qualidade e excelência dos serviços prestados nas creches e jardins-de-
infância:

- Contribuir para a melhoria das respostas sociais da infância (creches e jardins de infância) no
sen�do de se tornarem espaços onde o bem-estar biopsicossocial da criança esteja na base de
toda e qualquer dinâmica ins�tuída e praticada.
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- Construir uma verdadeira relação de cooperação com todas as colaboradoras, com o objetivo
supracitado.

- Contribuir para a melhoria das infraestruturas e condições �sicas dos dois edifícios, tendo em
conta as possibilidades financeiras, de forma a tornar os dois edi�cios espaços seguros,
atra�vos e adequados às crianças.

- Criar uma relação de proximidade com os pais/encarregados de educação das crianças que
frequentam as creches e jardins de infância por forma a auscultar e dar resposta aos seus
anseios e dúvidas e, consequentemente, aumentar a sua confiança nos nossos serviços.

- Desenvolver a�vidades que fomentem uma aproximação das creches e JI com outras
valências da Santa Casa da Misericórdia.

- Desenvolver estratégias que permitam que a comunidade veja as creches e JI da Santa Casa
como respostas à infância de referência e de excelência.

- Re(construir) e re(ajustar) todos os procedimentos e documentos diretamente relacionados
com os serviços prestados pelas creches e jardins-de-infância, desde o momento da inscrição
das crianças até ao seu acompanhamento diário (ex. Regulamento Interno, processo de
inscrições, reunião com encarregados de educação, manual de acolhimento, …).

- Criar duas respostas educa�vas de excelência, baseadas nos novos paradigmas da educação e
nas exigências e expectativas dos pais e da sociedade atual.

- Construir dois novos projetos educa�vos de raiz: um orientado para a exploração, a
inves�gação, as novas tecnologias e a ciência; outro tendo por base a aproximação à natureza,
a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e da nossa iden�dade cultural. Em suma,
e u�lizando uma frase conhecida “olhar o passado para compreender o presente e projetar o
futuro”.

- Explorar os bons exemplos, de diferenciação, de qualidade e excelência na prestação de
serviços à infância, implementados em Portugal e em Espanha, para construir os novos
projetos com base nesses exemplos;

- (In)Formar e envolver, numa fase inicial, as educadoras e, posteriormente, as auxiliares de
ação educativa, nestes projetos, através de reuniões periódicas e sessões de formação;

- Criar parcerias para permi�r a colaboração de outras ins�tuições e en�dades na
concre�zação dos projetos educativos concebidos (ex. revitalização do espaço exterior da
Creche e Jardim de Infância em parceria com o IPVC)

- Realizar sessões de informação para os pais e para a comunidade em geral com vista à
exploração de temas relacionados com os “novos” conceitos das creches e jardins de infância;

- Realizar reuniões frequentes com elementos dos Serviços Administrativos, nomeadamente
com a diretora coordenadora e os elementos diretamente relacionados com a Política da
Qualidade, no sen�do de reorganizar e redefinir procedimentos e documentos inerentes a
todo o processo de prestação de serviços na área da infância;

- Criação de um arquivo em cada um dos edi�cios com toda a documentação relacionada com
as creches e jardins de infância;

- Redefinir o sistema de organização e gestão dos espaços e dos stocks nas creches e jardins de
infância.;

- Implementar o sistema de gestão da qualidade nas creches e jardins de infância.
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2.4 IGREJA E CULTO

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo tem como missão a prá�ca das Obras de
Misericórdia, visando o serviço e apoio com solidariedade a todos os que precisam e a
realização de atos de culto católico.
As a�vidades de culto estão na génese da Irmandade e são parte importante da vida da
ins�tuição e da comunidade, estando programadas atividades inerentes à celebração de cada
momento do ano litúrgico.
Para além da missa dominical semanal, a Igreja da Misericórdia vai receber a imagem de Nossa
Senhora das Dores (tarde do Sábado de Ramos) e a Bênção dos Ramos no Domingo de Ramos.
Ainda no âmbito da época pascal, na quinta-feira Santa: decoração e abertura noturna da
Igreja para a Noite de Visita às igrejas.
Em Maio, a Missa Solene da Padroeira contará com sermão do Frei Bento Domingues com o
tema: “Meio ambiente, alterações climá�cas e suas consequências”.
Como habitual, sempre que houver no�cia de falecimento de Irmãos, a Missa Dominical será
em sufrágio dos mesmos.
Já está agendada uma cerimónia de casamento e aguardam-se mais marcações de
casamentos, ba�zados e outras expressões de culto da comunidade.

2.5 CULTURA E EVENTOS

Cumprindo o dever de Compromisso de preservação e divulgação da história da Ins�tuição, a
Mesa Administra�va preparou um programa das comemorações da celebração dos 500 anos
da Santa Casa. O aniversário celebra-se no dia 2 de Novembro de 2021. Contudo, a abertura
das Comemorações do V centenário da SCMVC terá lugar já em março de 2020 com a
inauguração de uma exposição documental sobre o Recolhimento de S. Tiago, a realizar com
acervo do arquivo histórico, em colaboração com o Arquivo Distrital de Viana do Castelo e com
a pres�mosa colaboração do Doutor António Magalhães, autor da obra Prá�cas de caridade
na Misericórdia de Viana da Foz do Lima (séculos XVI-XVIII).

Para a galeria de Exposições estão agendadas exposições dos ar�stas Adriana Henriques,
Pedro Canedo, Rita Sousa Cardoso, Ernesto Soares. Américo Carneiro, Mário Miranda, Marco
Rooth, Ana Reininho e Carlos da Torre.

Relativamente à programação de concertos estão previstos os tradicionais concertos da
Padroeira, em Maio e de Natal. Outros concertos estão previstos em datas a definir, tanto em
parceria com a Academia de Música de Viana do Castelo e Orquestra do Alto Minho como com
outras en�dades.

A igreja con�nuará aberta ao público durante a semana (9h30-12h30; 14h00, 18h00) e
sábados (10h-13h) para visitas e manter-se-á a oferta de visitas guiadas à Igreja e Museu.

No âmbito da preservação do património ar�s�co e religioso da Santa Casa estão previstas
intervenções no retábulo-mor e altares da Igreja . Com este objetivo, a Santa Casa tem
desenvolvido vários contactos para angariação de fundos através de mecenato e candidaturas
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que se enquadrem nas obras a realizar, nomeadamente na abertura de uma conta bancária
para angariação de fundos para intervenção no altar-mor.

Celebração de protocolo com a EM “Cultura Para Todos”- ação dirigida à população mais idosa.

Ainda no contexto da celebração dos 500 anos da Santa Casa será apresentada ao público, em
junho de 2020, uma edição limitada do “Álbum das Plantas “ de 1776, uma edição fac-símile
do álbum da autoria de Gonçalo Luís da Silva Brandão. A obra, à guarda do Arquivo Distrital de
Viana do Castelo, contém uma primeira planta com a localização do edi�cio da Misericórdia,
situando-o urbanis�camente no centro da então vila de Viana, mais precisamente na Praça do
Forno. Inclui também as plantas e alçados do edi�cio e ainda desenhos do interior da igreja,
sacris�a e claustro. As plantas e alçados evidenciam as grandes obras feitas no tempo para a
edificação do novo hospital.

Em data a definir será celebrado, em Viana do Castelo, com o patrocínio da União das
Misericórdias Portuguesas, o Dia Nacional do Património das Misericórdias.

2.6 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo
con�nua em fase de implementação, encontrando-se em vigor 12 dos 14 procedimentos a
implementar.
Em 2019 efetuaram-se duas visitas de acompanhamento internas com o obje�vo de apoiar os
sectores na implementação dos referidos procedimentos e distribuíram-se, pela primeira vez
no âmbito do SGQ, inquéritos de avaliação de sa�sfação aos utentes e residentes da
Ins�tuição (Creches, Jardins de Infância, Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e Serviço
de Apoio Domiciliário).
O SGQ atual começou a ser implementado em Novembro de 2017 e prevê-se que esteja
concluído no final de 2020, de acordo com o cronograma que se segue, no qual se destacam
algumas das a�vidades previstas para o próximo ano.

A�vidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Elaboração do PG de gestão de RH

Elaboração do PG de gestão de EMM

Revisão pela gestão

Adaptação dos PG às Creches e Jardins

Avaliação de fornecedores

Avaliação de prestadores de serviços

Visita de acompanhamento

Avaliação da sa�sfação (Creches/Jardins)

Auditoria interna (AI)

Resolução das não confor. detetadas na AI

Avaliação da Sa�sfação (ERPI e SAD)

Auditoria de certificação
Cinzento escuro : Prazo normal previsto. | Cinzento claro : Prazo previsto em caso de derrapagem temporal.

Entre as a�vidades apresentadas, destacam-se as relacionadas com a gestão dos recursos
humanos, uma vez que a elaboração deste procedimento requer um trabalho bastante
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minucioso, de natureza sensível, e que não pode colocar em causa a confiança e a aceitação
que a implementação do projeto tem suscitado junto das partes interessadas.
De acordo com o planeamento elaborado, prevê-se que a Ins�tuição estará em condições de
avançar para uma auditoria interna, realizada por uma en�dade externa, no próximo mês de
Agosto. Os meses de Setembro e Outubro serão des�nados à resolução de eventuais não
conformidades sinalizadas. Neste cenário, prevê-se que a SCMVC esteja em condições de
avançar com uma auditoria de cer�ficação no final do mês de Outubro de 2020.

2.7 RECURSOS HUMANOS

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo dispõe de uma vasta equipa de profissionais,
com capacidade técnica e com formação mul�disciplinar nas diferentes áreas, sendo que a
valorização dos recursos humanos e melhoria do desempenho dos profissionais é feita de
forma con�nua.

O cumprimento dos requisitos legais, normativos e outros regulamentos aplicáveis à
Ins�tuição, é um princípio fundamental da nossa a�vidade diária, assumindo-se sempre o
compromisso de assegurar de forma consistente e sistemá�ca serviços de qualidade aos
nossos utentes. A melhoria con�nua da qualidade dos serviços prestados é uma
responsabilidade e um compromisso que envolve toda a estrutura organizacional, dos
dirigentes aos profissionais e temos que ser capazes de diariamente transmiti-lo a todos os
que beneficiam dos nossos serviços.

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo gere os seus colaboradores de forma a
alcançar os objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de serviços centrada na
pessoa. Potencia-se uma cultura de envolvimento, aprendizagem e desenvolvimento con�nuo
para bene�cio dos utentes.

Considera como um dos aspetos fundamentais para a�ngir a qualidade pretendida dos
serviços prestados, o forte envolvimento e motivação dos seus colaboradores assim como uma
permanente atualização das suas competências, desenvolvendo planos de formação
profissional adequados às necessidades e às exigências dos serviços, com especial incidência
nas ações e projetos financiados por en�dades externas.

Para o ano de 2020 pretende-se:

- Proceder ao estudo do processo de reorganização dos serviços;

- Terminar a implementação do processo da avaliação de desempenho;

- Dinamizar a par�cipação em formação profissional;

- Na integração de novos colaboradores dar a conhecer os Manuais das Boas Prá�cas e de
Combate ao Assédio Moral;

- Con�nuar o processo de seleção e recrutamento de pessoal através de anúncio público,
avaliação curricular e entrevista pessoal de seleção;

- Procurar dinamizar convívios e incentivo à participação nas a�vidades da Santa Casa.
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2.8 PATRIMÓNIO E OBRAS

A valorização do património imobiliário da Santa Casa e a sua rentabilização são prioridades
desta Mesa Administra�va. Assim, no seguimento do que tem vindo a ser feito, dar-se-á
con�nuidade às intervenções nos Lares e Jardins de Infância assim como no parque
imobiliário. O obje�vo é sempre a melhoria da prestação de serviços.

Muitas destas intervenções tem em vista a eficiência energé�ca das instalações e consequente
redução de despesas com energia. Para tal está em preparação uma candidatura ao Portugal
2020.

Lar da Piedade
Subs�tuição das caldeiras, subs�tuição do sistema de campainhas de chamada; instalação de
sistema de abertura de portas com registo biométrico. No âmbito da candidatura supra
referida: subs�tuição de caixilharias, vidros e isolamentos e pintura exterior do edi�cio.

Lar de S. Tiago
Reparações nas caldeiras, aquisição de equipamentos de segurança para as instalações
sanitárias, aquisição de máquina de lavar roupa e frigorifico.

Creche e Jardim de San�ago da Barra
Reparações nos pavimentos e paredes, construção de escada de evacuação, construção de
elevador, alteração de portas de segurança, revisão geral da eletrónica, recuperação de
brinquedos, aquisição de bebedouro.

Creche e Jardim da Misericórdia
Recuperação de equipamentos vários, aquisição de bebedouro, aquisição de sistema de
ven�lação, adaptação da sala de arrumos-instalação de divisória, pintura do interior do
edi�cio.

Residencial Calatrava
Reparação do telhado, pavimentos, caixilharia e varanda.

Parque Imobiliário
Bairro dos Benfeitores da Santa Casa (Av. do Atlântico): Pintura exterior; reparações várias no
interior das habitações.
Bairro Conde de Bertiandos (R. General Luís do Rego): Substituição do telhado, reparações
várias no interior das habitações.


