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20 ANOS DE 
PERMANENTE 
CRESCIMENTO

Fundada em 1995, apresenta-se como uma das Santas Casas mais jovens do país, o seu 
provedor José Luís Oliveira, dá-nos a conhecer esta obra em permanente crescimento. 
“Inicialmente, tivemos a possibilidade de avançar com os donativos dos irmãos fundadores, 
e com isso adquirir a sustentabilidade necessária para criar parcerias e integrar novos pro-
gramas”, começa por introduzir o nosso interlocutor. 
A definição de estratégias, por forma a que verbos como encaminhar, integrar e acom-
panhar não fossem somente conjugados utopicamente, levou-o a avançar para uma 
obra cada vez mais real. “No primeiro ano realizamos as primeiras atividades para chegar 
a quem delas precisava. Estávamos a nascer do zero e tínhamos de mostrar aos outros os 
nossos valores e a nossa missão”, sintetiza.
Tendo em conta as necessidades da população, havia investimentos que se revelavam 
prioritários e como tal, a instituição teve de ir à procura de recursos e de oportuni-
dades. “Começámos logo por fazer algumas construções de raíz, como é o caso do Centro 
Comunitário de S. Cosme”, informa. Construído pela Santa Casa, com o apoio do Pro-
grama INTEGRAR e da Câmara Municipal de Gondomar, “concretizamos a construção 
de um equipamento que se encontra em funcionamento desde novembro de 2001”. A sua 

Promover iniciativas de apoio social junto de população vulnerá-
vel ao mesmo tempo que é fomentado um envolvimento mais local 
entre as instituições assume-se como uma das grandes priorida-
des da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar. 
Com apenas duas décadas de existência, caracteriza-se como uma 
instituição jovem pela sua história e dinâmica pelo seu contributo. 

SCM GONDOMAR

edificação veio possibilitar a promoção e 
integração social das pessoas mais caren-
ciadas, em diferentes respostas sociais.
“No âmbito de um programa do Ministério 
da Segurança Social e do Trabalho (POE-
FDS) construímos o Centro de Apoio à Fa-
mília, que surgiu em 2007 com a finalidade 
de desenvolver duas respostas sociais (Casa 
de Acolhimento e Creche) - aqui é possível 
encontrar o clima de segurança física e afe-
tiva de que as crianças tanto necessitam”. 
O Centro de Acolhimento (CA), capaz de 
garantir o acolhimento imediato, mas 
transitório de 22 crianças com idades 
compreendidas entre os 0 e 12 anos, conta 
com uma equipa técnica especializada em 
várias áreas que vão desde a psicologia 
à eEducação, entre outras, no sentido de 
proporcionar acompanhamento a tempo 
inteiro. “Existe aqui uma componente hu-
mana muito forte. É necessário muita sen-
sibilidade para lidar com toda a dimensão 
desta resposta social”, desabafa. 
Por sua vez, a creche vem acolher dia-
riamente 40 crianças dos quatro aos 36 
meses de idade, no sentido de as guiar 
durante todo o seu processo evolutivo de 
crescimento.
“Mais recentemente, construímos outro tipo 
de edifício - o Centro Social de Fânzeres, 
onde podemos encontrar respostas sociais 
que permitem satisfazer as necessidades da 
população jovem e idosa. Estamos aqui a 
falar sobre construções, mas estes edifícios 
nunca teriam o seu enfoque e interesse sem 
as pessoas”, revela José Luís Oliveira. 

Vitalidade nos recursos
Sabendo de antemão que a promoção de 
sinergias facilita o aumento das capaci-
dades e o fortalecimento dos processos de 
inclusão, a Santa Casa procurou desen-
volver uma gestão cuidada e muito dire-
cionada para fatores humanos e sociais. 
Esta vontade de despertar um olhar e 
uma ação atenta e centrada no outro, le-
vou a que o trilho das oportunidades, e 
apesar dos constrangimentos, fosse per-
corrido com maior facilidade. 
Assumindo-se como “uma instituição que 
trabalha com o coração”, facilmente se re-
conhece que cerca de 120 pessoas, que 
atualmente dão um pouco de si, através 
desta instituição aos outros, geram um 
contributo único e singular. “Somos dos 
agentes da área social a empregar maior 
número de colaboradores e, por isso, pro-
curamos trabalhar sempre com rigor, zelo e 
equilíbrio”, exprime.
Perante esta lógica de coesão e articu-
lação,o facilmente somos interpelados pe-
rante a importância que os diversos inter-
venientes assumem no contexto regional. 

JOSÉ LUÍS OLIVEIRA



PORTUGAL EM DESTAQUE | 35 

“Nós localizamo-nos num dos dez concelhos 
com mais habitantes no país. Somos um 
município, de certo modo, suburbano. Não 
podendo fugir dessa realidade, sabemos que 
tudo isso arrasta experiências boas e menos 
boas”, prossegue José Luís Oliveira.
Dirigido às famílias em que os recursos 
são mais escassos, encontramos o Aten-
dimento à Comunidade, onde o apoio é 
prestado em géneros alimentícios, atra-
vés da Assistência Médica Internacional. 
“É um trabalho que acontece em regime de 
permanência com 264 agregados familiares, 
correspondendo a 783 pessoas”, acrescen-
ta. Perante esta realidade torna-se difícil 
permanecer indiferente, pelo que é im-
prescindível promover a ligação entre as 
diversas obras da Misericórdia, gerando 
assim um maior impacto.
Através da colaboração de vários parcei-
ros torna-se possível a aplicação de uma 
metodologia participativa, um retrato fiel 
das perceções de quem conhece e viven-
cia diariamente os desafios e oportunida-
des do território de Gondomar. 
Exemplo disso é a ‘Boutique das Vaidades’, 
uma loja social onde as pessoas carencia-
das residentes no concelho têm a oportu-
nidade de escolher e adquirir roupas, ade-
reços, utilidades e brinquedos, através de 
uma doação simbólica à instituição. É de 
salientar ainda que, em 2015, a Misericór-
dia aliou-se ao Banco Alimentar Contra a 
Fome na campanha ‘Papel por Alimentos’, 
em que o papel angariado (jornais, revis-
tas, entre outros) foi convertido em pro-
dutos alimentares. 
Para além de todas estas iniciativas efe-
tuam o acompanhamento a beneficiários 
do Rendimento Social de Inserção. “É um 
programa sustentado por um protocolo 
celebrado com a Segurança Social, em que 
estamos contemplados com o maior núme-
ro de colaboradores e equipas”, indica. Tra-
duzindo e gerando maior credibilidade, 
esta resposta consegue assegurar o acom-
panhamento a 750 famílias.
O trabalho desenvolvido configura um 
progresso gradual e sustentado que se 
considera firme na história da Miseri-
córdia de Gondomar. Os projetos de in-
tervenção comunitária implementados e 
dinamizados ao longo dos anos, espelham 
o crescimento e a solidificação desta Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social, 
como o Projeto de Luta Contra a Pobreza, 
o Contrato Local de Desenvolvimento So-
cial (CLDS), o Programa de Respostas In-
tegradas (PRI), o Programa Integrado de 
Educação e Formação (PIEF) e o atual Pro-
grama Escolhas 6ª. Geração P@ssport’IN, 
desenvolvidos em diferentes conjuntos 
habitacionais, em que a sua intervenção 

se direciona para a população mais vulnerável, priorizando crianças e jovens. 
A instituição pretende desenvolver e prestar serviços sociais com qualidade, por forma 
a bem servir a comunidade gondomarense. A formação de profissionais internos e co-
laboradores externos é uma das suas prioridades a fim de disporem de conhecimentos 
adequados e sensibilidade necessária ao bom desenvolvimento de ações de apoio social 
destinados às crianças, jovens, idosos e comunidade em geral.

Chegar mais longe
Na perspetiva de olhar, sentir e acolher a vida humana, sabemos que estamos perante 
uma obra que se dá a conhecer em constante movimento. Nesse âmbito, existem res-
postas que só surgem à medida que outras necessidades se configuram na sociedade. 
O Serviço de Apoio Domiciliário não é novo nos corredores desta instituição, mas à 
medida que a Santa Casa vai crescendo tanto em pessoas como em equipamentos, ex-
pandi-lo e abrangê-lo a novas áreas torna-se cada vez mais urgente. 
Atualmente, esta resposta social não é só desenvolvida na sede da Misericórdia, mas 
também no Centro Comunitário de São Cosme, no Centro Social de Fânzeres, e nas 
freguesias de Medas e Melres, abrangendo, no fundo, todas as freguesias do concelho, 
com exceção de Rio Tinto e Baguim do Monte. 
Em 2007, a instituição implementou uma empresa de inserção, intitulada ‘Geração 
D’Ouro’, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a funcionar 
a partir das instalações do Centro Comunitário de S. Cosme. Aqui a personalização 
preenche um lugar especial na população idosa, e o que outrora fora convencional re-
vela-se agora inovador. “Nós estamos aqui para servir e gostaríamos de servir muito mais”, 
concretiza. Tudo isto assenta sobre a premissa: “Fazer a diferença nos pequenos gestos, 
servindo os mais carenciados”.
Todo o trabalho desenvolvido por esta iInstituição, só tem sido possível, pela existência 
de uma equipa de dirigentes, direção técnica e trabalhadores de excelência.


