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Mensagem da Provedora 

Irmandade da Santa Casa. 

Peço-vos que apreciem este plano de atividades e orçamento à luz da conjuntura nacional e 

internacional da pandemia Covid-19. 

Foi este contexto sanitário e social que determinou, no ano que corre, e determinará, no ano que 

vem, as linhas de atuação, sob a previsão  – oxalá não confirmada – de que em 2021 se manterão as  

circunstâncias que, por ética, por responsabilidade social e humanitária, por sentido de serviço  e 

cumprimento da  missão da Santa Casa, nos obrigaram a tomar decisões extraordinárias na hora em 

que foi necessário prevenir e acudir a situações de risco  para os nossos mais velhos, para as nossas 

crianças e para os nossos colaboradores. 

A prudência manda que as atividades propostas sejam, na medida do que foi possível prever, 

adaptadas à realidade pandémica. 

Igual prudência na elaboração do orçamento porque é previsível que seja necessário manter o 

reforço dos recursos humanos, o reforço constante da aquisição de equipamentos de protecção 

individual, o reforço do sistema de higienização dos espaços e de tudo quanto se relacione com a 

prevenção, contenção e minimização dos riscos de contágio. Sem contar com as ajudas 

extraordinárias do Estado e com a previsão de redução dos rendimentos como consequência da crise 

social e económica que se avizinha. 

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo celebra quinhentos anos de existência em 2021. 

São quinhentos anos ao serviço da comunidade e dos que mais precisam. São cinco séculos da 

história de Portugal, de dificuldades e de superação de obstáculos. Guardados na memória e saber 

da comunidade e guardados nos seus preciosos arquivos. Tão honrosa efeméride será assinalada 

com simbolismo, com orgulho no passado e com confiança no futuro. Futuro que se constrói no 

presente com espírito de serviço, de inovação e respeito pelo legado que se recebeu.  

É imperativo de consciência que aqui deixe uma palavra de louvor aos nossos colaboradores porque 

nas horas difíceis que atravessamos são eles que asseguram, dia a dia, que a Santa Casa cumpra a 

sua missão. 
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Uma homenagem ao nosso Bispo, D. Anacleto Oliveira, que tão cedo e inesperadamente nos deixou. 

A sua vida foi um exemplo de humildade e de fraternidade. Faz-nos falta a sua afabilidade e a sua 

palavra tranquila e confiante. 

Com fraternidade,  

Luísa Novo Vaz  

Provedora, ao serviço da Santa Casa. 

Planos setoriais de atividades 

Dando resposta à necessidade de planeamento, a Mesa Administrativa apresenta as atividades a 

executar em 2021, devidamente discriminadas. 

Creches e Jardins de Infância 

As atividades para o ano letivo 2020/2021 foram pensadas tendo por base o projeto educativo 

definido para o triénio 2020/2023, cujo tema é a sustentabilidade. 

A intencionalidade educativa que está na génese do planeamento efetuado foca-se essencialmente 

nas crianças, tendo como objetivo responder, de forma personalizada, às suas expectativas e 

necessidades, por forma a permitir o seu desenvolvimento pleno. 

Assim, ao longo de 2021, nas Creches e Jardins de Infância serão desenvolvidas atividades que 

promovam a aquisição de competências e valores estruturantes, num espaço e contexto em que as 

crianças se sintam valorizadas e possam experimentar, construir, vivenciar e apreender com a 

supervisão técnica e o apoio necessário. 

Os planos de atividades específicos da Creche e Jardim de Infância de Santiago da Barra e da Creche 

e Jardim de Infância de N.ª Sr.ª da Misericórdia, onde constam todas as actividades previstas para o 

ano lectivo 2020/2021, bem como os objectivos gerais e específicos das actividades podem ser 

consultados no site da Instituição, em: 

 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iR3FfXVyUJxV7rcBcKm6N_DND13JEIhk 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

As atividades previstas para o Lar de S. Tiago e Lar da Piedade têm como objetivo proporcionar uma 

vida mais ativa e saudável aos seus residentes.  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iR3FfXVyUJxV7rcBcKm6N_DND13JEIhk
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Assim, está prevista a realização de um conjunto de ateliês semanais que vão ao encontro das 

necessidades coletivas e individuais apuradas pelas equipas técnicas dos estabelecimentos, que 

abrangem temas tão distintos como a culinária, a estética ou a estimulação cognitiva e sensorial   

Complementarmente pretende a Mesa Administrativa que as várias datas comemorativas sejam 

assinaladas com atividades específicas, de modo a que os residentes possam passar o tempo de 

forma criativa e divertida. 

Naturalmente o plano de atividades proposto para 2021 está fortemente condicionado pela atual 

situação pandémica, que poderá determinar alterações ao seu desenvolvimento normal, pelo que, 

ao longo do ano, é natural que as equipas técnicas sejam obrigadas e efectuar alguns ajustamentos. 

Os planos de atividades específicos do Lar de S. Tiago e do Lar da Piedade, onde constam todas as 

atividades previstas para o 2021, bem como os objectivos gerais e específicos das actividades, podem 

ser consultados no site da Instituição, em:  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AtTsq3w6ikaeWX8s4VWk5iNsxe3dfhDt 

Igreja e Culto 

Dando continuidade à campanha de conservação e restauro da Igreja da Misericórdia de Viana do 

Castelo, projecta-se começar no ano de 2021 a intervenção de conservação dos altares laterais, 

colaterais e nichos da nave. Tendo em conta os tempos difíceis que se adivinham será importante 

encetar esforços para a angariação de fundos no sentido de minimizar o impacto de tal gasto nas 

contas da instituição. Estas intervenções são contudo necessárias e inadiáveis para que não se 

comprometa a integridade dos valores artísticos em questão. A responsabilidade da preservação do 

património histórico e museológico é compromisso que não será descurado. 

Respeitando as medidas indicadas pela DGS no contexto do combate à pandemia, as atividades de 

culto serão realizadas, nomeadamente a eucaristia dominical semanal e a eucaristia solene da 

Padroeira, bem como a celebração de casamentos, batizados e outras cerimónias. 

Cultura 

Em 2021 celebram-se os 500 anos de vida da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo. Os 

eventos comemorativos incluem um almoço com provedores e capelães das Misericórdias do alto 

minho, uma exposição documental com acervo da instituição, a edição de um livro (cópia de um 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AtTsq3w6ikaeWX8s4VWk5iNsxe3dfhDt
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manuscrito do acervo documental), uma reconstituição histórica pelo Centro Dramático de Viana e 

uma conferência com o Frei Fernando Ventura.  

Para além dos eventos relacionados com o 500º aniversário, a galeria de exposições continuará a ser 

dinamizada com exposições de artistas e entidades, pretendendo-se desenvolver atividades  

intergeracionais entre os utentes das ERPI e as crianças das Creches e Jardins da Santa Casa. A 

criação de eventos que promovam o convívio entre diferentes gerações através da arte contribui 

para o bem estar dos nossos utentes e para a vivência de momentos significativos por todos os 

envolvidos. 

Todos os eventos e atividades serão adaptados às regras em vigor na data da sua realização, com o 

objectivo de se garantir o escrupuloso cumprimento das normas definidas pela Direção-Geral de 

Saúde. 

Atividade Data Local 

Concerto de Reis – Coral Polifónico de Viana do Castelo 9 de Janeiro Igreja da Misericórdia 

Missa Solene da Padroeira 31 de Maio Igreja da Misericórdia 

Almoço com órgãos sociais ,Bispo,Provedores e capelães das 
Misericórdias do Alto Minho ( a realizar no dia da missa 
Solene da Padroeira ) 

31 de Maio A definir 

Caminhada Areosa-Carreço com visita a moinhos e farol de 
Montedor (contando com os elementos dos corpos sociais, 
colaboradores e seus familiares). 

Junho Areosa-Carreço 

Exposição com acervo da Misericórdia  3 a 31 de Julho Galeria de exposições 

Reconstituição Histórica com grupo do Centro Dramático de 
Viana 

Setembro 
Espaços Museológicos 
da Santa Casa  

Música nos Clautros  - Associação Musical de Vila Nova de 
Anha 

Setembro Claustros  

Edição e apresentação  do Livro dos Desenhos  Setembro  

Cerimónia de encerramento das comemorações dos 500 anos 
- Conferência de Frei Fernando Ventura 

2 de Novembro Igreja da Misericórdia 

Divulgação das actividades (rádios locais) (ao longo do ano)  

Intervenção de conservação e restauro dos altares colaterais, 
laterais , nichos e sanefas da nave da Igreja da Misericórdia. 

A definir Igreja da Misericórdia 
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Recursos humanos 

Dando continuidade à aposta da Instituição na valorização das pessoas, com e para elas, há que 

desenvolver, ao longo do próximo ano, estratégias que privilegiem o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos colaboradores da Instituição, capitalizando todo o conhecimento criado numa 

importante fonte de informação e qualificação. 

O desenvolvimento de competências e de conhecimentos do potencial humano foi considerado um 

objetivo estratégico, mantendo-se esta filosofia e esta visão de desenvolvimento, a formação é 

considerada um fator importante para o desenvolvimento de competências dos colaboradores e da 

estratégia organizacional. 

A pandemia COVID-19 colocou às organizações um desafio muito exigente, o desafio de criar 

estratégias de adaptação temporária da atividade, ajustando-se à realidade vigente, sem deixar de 

cuidar dos seus utentes e colaboradores.  

Neste momento, o maior desafio de RH é a adaptação a uma condição onde a mudança frequente, a 

volatilidade e a incerteza se tornaram a norma. 

Assim sendo, prosseguimos a este nível com a prossecução dos objetivos estratégicos que têm 

pautado a nossa intervenção: 

 Reforço da cultura organizacional; 

 Disponibilização de formação interna e externa a todos os colaboradores; 

 Política de incentivo ao desempenho profissional dos colaboradores. 

Sistema de gestão da qualidade 

Em 2021 pretende-se dar continuidade aos esforços necessários para certificar a qualidade das 

respostas sociais. 

Uma vez que todos os procedimentos necessários para a implementação de um sistema de gestão de 

qualidade na Instituição se encontram implementados, o ano que se avizinha será um ano de 

consolidação e trabalho com as direções técnicas no sentido de se garantir o cumprimento e o 

aperfeiçoamento dos processos existentes. 

Neste sentido, realizar-se-ão, pelo menos, duas auditorias internas que permitam avaliar o 

cumprimento dos procedimentos e sirvam de lançamento para a realização de uma auditoria externa 
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e da tão pretendida auditoria de certificação, que se pretende realizar até ao final de 2021, caso a 

atual cenário de pandemia se altere. 

Simultaneamente, os níveis de qualidade do serviço prestado continuarão a ser medidos pelos 

instrumentos já implementados - de entre os quais se destacam os inquéritos de satisfação aos 

residentes, utentes e encarregados de educação e a avaliação aos fornecedores e prestadores de 

serviços - mas também por instrumentos que, em 2021, se pretendem utilizar pela primeira vez, 

nomeadamente a avaliação de desempenho dos colaboradores e a verificação dos seus níveis de 

satisfação e motivação.  

Serviços centrais e administrativos 

Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento ao público, mas também as condições de 

trabalho dos colaboradores, pretende-se dar seguimento às alterações já executadas: redução do 

horário de atendimento ao público da secretaria e reaproveitamento do colaborador afecto à Igreja. 

Assim, é expetável que, em 2021, sejam implementadas as seguintes medidas:   

 Separação entre front-office e back-office; 

 Recurso a estágios curriculares; 

 Elaboração de um documento com directrizes para o atendimento ao cliente; 

 Revisão dos regulamentos internos das respostas sociais. 

Património e obras 

Em 2021 pretende-se continuar a apostar na conservação do património existente, com especial foco 

nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e nas Creches e Jardins de Infância, onde a qualidade 

do serviço está fortemente relacionada com a preservação dos edifícios. 

Entre as várias atividades previstas, destacam-se a pintura exterior do Lar da Piedade e do edifício 

Sede, a pintura interior do Lar de S. Tiago, a beneficiação das paredes e locais de lazer das Creches e 

Jardins de Infância e os trabalhos de melhoramento do layout dos serviços centrais e administrativos. 

Para a realização destes trabalhos pretende-se continuar a utilizar a equipa de apoio e manutenção 

criada em 2020, recorrendo a empresas externas sempre que a administração direta não seja 

possível. 
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Em termos de equipamento prevêem-se investimentos nos parques exteriores das Creches e Jardins 

de Infância e a aquisição de equipamentos para a sala de fisioterapia, recentemente criada no Lar de 

S. Tiago.  

Relativamente aos imóveis, destaca-se a intenção de se cadastrarem os prédios rústicos de modo a 

obterem-se rendimentos dos mesmos, estando também nos objetivos para 2021 a continuidade dos 

trabalhos de manutenção das casas arrendadas e a procura de eventuais investidores que ajudem a 

Instituição a dar uma nova vida ao antigo Pavilhão Cirúrgico (Valverde), ao antigo Hospital da 

Misericórdia (Passeio das Mordomas da Romaria) e a outros edifícios que possam contribuir para a 

sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, nomeadamente, intervenção no 

Hotal Calatrava. 

 

A Mesa Administrativa 


