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Mensagem da Provedora 
 
Os Órgãos Sociais da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa eleitos para o mandato 2022/25, 
tomaram posse no passado dia 25 de novembro. 

Não tendo sido apresentado o Plano de Ação e Orçamento para 2022, até ao final de novembro como 
determinam os estatutos, vem a atual Mesa Administrativa submetê-lo à apreciação e votação da 
Assembleia Geral.  

Este constitui um momento apropriado para refletir acerca do nosso futuro e dos desafios com que nos 
deparamos. 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2022 procura orientar a atividade da Instituição, por um lado, 
numa lógica de empresa, valorando a componente económico-financeira, a eficácia técnica e a eficiência 
e, por outro, de serviço de qualidade com respeito pelas tradições seculares da Instituição, protegendo e 
revigorando toda a sua história.  

A falta de sustentabilidade económico-financeira da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa que 
encontramos, constitui, para nós, não só uma grande preocupação, mas também um desafio que nos 
obriga a procurar um rigoroso equilíbrio entre a definição dos objetivos estratégicos, com a necessária 
racionalização de recursos materiais e capital humano, sem descurar o investimento indispensável à 
progressiva diferenciação e aquisição de meios técnicos, passando pela implementação de parcerias. Em 
consonância com o Plano Estratégico delineado para 2022/25, apresentamos as grandes linhas de atuação 
para 2022: 

•  Implementação de reformas estruturais com o objetivo de aumentar a eficiência da Instituição na 
vertente operacional e aumentar a capacidade e a flexibilidade da resposta nas diversas valências; 

x Diminuir a precariedade da situação financeira da Irmandade através da eventual injeção de 
capitais alheios e recurso a parcerias setoriais; 

x Modernizar, diversificar e otimizar os serviços prestados; 
x Elevar a confiança dos fornecedores de forma a evitar eventuais ruturas no relacionamento 

comercial e consequentes quebras nos fornecimentos; 
x Monitorizar com periodicidade mensal os gastos com consumos, fornecimentos e serviços 

externos e custos com pessoal;  
x Reforçar os níveis de gestão intermédia, fomentando o aumento da responsabilidade e a 

interação entre os serviços;  
x Continuar a intervenção ao nível dos sistemas de informação, de modo a produzir informações 

consistentes e atempadas, que permitam a avaliação do desempenho organizacional. 
x Criar propostas concretas de resposta social para proteção dos mais desfavorecidos, sobretudo  

na área da saúde. 
O êxito deste Plano de Ação e Orçamento depende de quem, no terreno, contribui para a sua execução, 
pelo que queremos deixar uma palavra de confiança e agradecimento a todos os Colaboradores, 
salientando que o sucesso da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa está na forma como cada 
um abraça a sua missão e aplica os seus valores; e a todos os nossos parceiros, sobretudo os Profissionais 
de Saúde, que fazem também deles a nossa missão de promover e proteger a saúde. 
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I – MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

MISSÃO 

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa tem como Missão promover o culto à Nossa Senhora 
da Lapa e divulgar a doutrina cristã, promover e proteger a saúde, fomentar a educação e a cultura, 
praticar a solidariedade social, proteger os Irmãos e defender e preservar o património cultural material e 
imaterial. 

 

VISÃO 

A Visão da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é ser uma Instituição atuante e dinâmica, 
capaz de responder aos desafios do seu tempo e consolidar a sua posição de referência no plano religioso, 
no setor da saúde e no panorama social e cultural, através de uma cultura de solidariedade, de uma 
melhoria contínua das suas práticas e da elevação da qualidade dos serviços prestados. Além disso, é seu 
propósito prestar um serviço cada vez mais certificado e qualificado, nas suas diversas valências, tendo 
sempre em vista a satisfação das necessidades dos Irmãos e de todos os que procuram os seus serviços. 

 

VALORES 

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e os seus profissionais orientam a sua conduta pelos 
seguintes valores: 

x Respeito pelos princípios da doutrina cristã; 

x Respeito pelo legado histórico; 

x Respeito pela individualidade da pessoa; 

x Elevados padrões de qualidade na prestação de serviços; 

x Solidariedade para com todos os que recorrem aos seus serviços; 

x Ética e rigor na conduta institucional; 

x Responsabilização e sustentabilidade; 

x Transparência, generosidade e partilha.  
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II – PROGRAMA DE AÇÃO 
 

1. MEDIDAS TRANSVERSAIS 
 

x Reforçar os valores e os princípios fundadores e formadores da Instituição  

x Consolidar a Imagem secular e os desígnios da Irmandade  

x Alcançar a sustentabilidade económico-financeira de todas as valências  

 

2. HOSPITAL 
 
Queremos que o Hospital da Lapa seja procurado pela modernidade, qualidade e excelência dos serviços 
que presta, sem deixar de valorizar a humanização e personalização de todos os cuidados de saúde, parte 
integrante da cultura da Instituição e tão valorizadas por todos os que recorrem aos seus serviços.  

No ano de 2022 através da reorganização de serviços, da inovação, da aposta na qualidade e na procura 
de novas ofertas, sem perder a preocupação fundamental com a qualidade dos serviços, queremos tornar 
o Hospital da Lapa mais competitivo, garantindo que continue a ocupar o lugar de destaque que tem no 
setor da saúde privada do Grande Porto. 

 

Para o efeito, teremos em particular atenção: 

o Captação de novos profissionais com elevadas qualificações e competências; 

o Celebração de acordos e parcerias;  

o Reorganização do serviço de consulta externa e atendimento permanente; 

o Reorganização da farmácia hospitalar; 

o Adoção das melhores práticas de gestão do capital humano; 

o Aumento da produtividade; 

o Promoção de ações de formação profissional; 

o Implementação das melhores práticas de gestão financeira; 

o Melhoria global da organização interna; 

o Otimização dos recursos instalados; 

o Desenvolvimento das tecnologias de informação. 
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3. IGREJA  
 

Considerada por muitos um dos mais importantes Ex Libris da Cidade do Porto, a Igreja da Lapa constitui 
um dos ícones da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, onde os princípios fundadores da Instituição são 
inequivocamente mais visíveis e cuja preservação e divulgação são parte destacada da nossa Missão. 
Terá de constituir sempre missão primeira de qualquer Mesa Administrativa zelar pela preservação e 
conservação da Igreja, classificada como Monumento de Interesse Público, a par da Casa da Irmandade e 
do Cemitério da Lapa, cuja riqueza histórica, artística e arquitetónica constituem repositório inalienável 
da Instituição.  
 
Neste setor pugnaremos por: 

o Respeitar os valores religiosos que determinaram a edificação do Templo;  

o Alcançar a sua sustentabilidade económico-financeira;  

o Promover a Cultura Musical e o monumental Órgão de Tubos;  

o Divulgar a extraordinária Relíquia Histórica e Cultural que é o Coração de D. Pedro IV.  

 

4. CEMITÉRIO 
 

No respeito absoluto pelo solo sagrado e pela memória de todos quantos ali repousam, bem como pela 
sua classificação como Monumento de Interesse Público e pela traça arquitetónica e artística, serão 
adotadas medidas organizacionais e de gestão que permitam a valorização do espaço sem descurar a sua 
sustentabilidade económico-financeira. 
 
Propomo-nos para tanto: 

o Implementar um software de gestão cemiterial;  

o Aprovar o novo Regulamento do Cemitério; 

o Consolidar a parceria com a SERVILUSA na gestão do complexo funerário da Lapa; 

o Dinamizar o estudo, inventariação e preservação do património histórico-religioso; 

o Valorizar e dinamizar os espaços comuns; 

o Fomentar o interesse turístico pelo acervo biográfico e artístico do local; 

o Incluir o Cemitério nos roteiros do turismo cemiterial, nomeadamente na Rota Europeia dos 
Cemitérios, equacionando a adesão à Associação de Cemitérios Significativos da Europa (ASCE). 
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5. CULTURA 
 

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é, desde a sua génese, uma instituição ligada à cultura 
e às artes. 

Queremos redimensionar o seu papel de agente cultural na cidade do Porto e valorizar todo o seu 
património material e imaterial, que ilustra o fascinante percurso histórico da Invicta, servindo de 
interessante exemplo.  
 
Para tanto, propomo-nos: 

o Estreitar a cooperação com a Câmara Municipal do Porto (CMP), com a Santa Casa da 
Misericórdia do Porto e o MMIPO, com o Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), com a Direção 
Regional de Cultura do Norte, (DRCN) com o Exército Português e o Museu Militar do Porto, para 
a dinamização da Rota Porto Liberal; 

o Consolidar o acordo de cooperação com a Câmara Municipal de Famalicão e a Casa Camilo para 
implementação do projeto «Camilo – Rotas do Escritor»; 

o Retomar as visitas orientadas à Irmandade e o Ciclo de visitas ao Cemitério da Lapa; 

o Dar resposta aos pedidos de investigadores no âmbito do arquivo; 

o Criar um circuito de visitação ao património da Irmandade. 

 

6. CONSELHO CONSULTIVO / APOIO SOCIAL 
 
Como afirmamos no nosso programa eleitoral a primeira e verdadeira razão de ser da Venerável 
Irmandade de Nossa Senhora da Lapa são os Irmãos e as Irmãs. 
Quanto mais próximos estiverem os Irmãos e as Irmãs, quanto maior for a sua intervenção e o seu 
empenho na exploração e aplicação de novas ideias, mais facilmente alcançáveis serão os objetivos 
prosseguidos pela Irmandade. 
Visando o envolvimento e aproximação dos Irmãos e das Irmãs à Irmandade vamos dar os primeiros 
passos para a criação de um Conselho Consultivo de Irmãos e Irmãs, destinado a discutir e apresentar 
novas ideias acerca dos diferentes desafios com que a Instituição se confronta e sobre a constituição de 
uma rede de voluntariado e de apoio aos mais desfavorecidos, expressão organizada do dever moral de 
justiça e de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. 
Neste âmbito podemos distinguir duas grandes áreas de atuação: uma dependerá em grande medida da 
rede de voluntariado de Irmãos. Para o seu desenvolvimento criaremos um gabinete de apoio à 
comunidade local, onde uma assistente social referenciará as situações de carência de alimentos e 
vestuário, às quais poderemos acudir com a ajuda dos Irmãos. 
Outra dependerá da prestação de cuidados de saúde de forma a promover a saúde como um direito 
universal e contribuir para a diminuição das desigualdades sociais. Para tanto, já foram encetados 
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contactos com vista à realização de parcerias com organismos públicos e privados, que nos ajudem a 
diagnosticar e identificar situações de carência às quais possamos dar um apoio social. 
A atividade social que projetamos prosseguir não se inclui nas tradicionais respostas, que dependem de 
acordos de cooperação com a segurança social, mas antes na integração de uma rede de apoio social 
através do recurso ao voluntariado dos Irmãos e a recursos humanos e materiais próprios. 

Queremos estar presentes onde existam carências alimentares e de vestuário e necessidades reais de 
cuidados de saúde, por exemplo na prevenção da saúde dentária, no apoio social de puérperas na 
amamentação e no apoio social da puérpera adolescente.   
Concretizaremos o nosso objetivo de promover a inclusão social e a igualdade através de donativos e do 
acesso a cuidados de saúde, favorecendo o bem-estar, o desenvolvimento e a integração dos indivíduos, 
sobretudo crianças e jovens, pessoas em situação de carência social e idosos. 

Atuaremos em áreas como a Assistência Médica, a Reinserção Social e Laboral e a Cooperação e Ajuda ao 
Desenvolvimento, fazendo campanhas de sensibilização, ações de formação, rastreios gratuito, e 
acompanhamento psicológico, entre outros. 
Iremos desenvolver um Plano de Ação detalhado de forma a concretizar estes objetivos e estimamos que 
a nossa rede de apoio comece a ter algum impacto até ao final do ano em curso.  
Estando alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e com os 
Objetivos da União Europeia, sem descurar a importância da transformação digital, estamos convictos de 
que o nosso projeto possa vir a ser reconhecido e beneficie de ajudas no âmbito do Portugal 2030, o que 
poderá contribuir financeiramente para a sua sustentabilidade. 
 

III – CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL  
 

 A Conta de Exploração Previsional para 2022 foi elaborada considerando os nossos propósitos, acima 
referidos, de implementação de reformas estruturais que nos permitam pelo aumento de eficiência e 
monitorização, pelo aumento de interação entre os serviços, pela modernização e diversificação; diminuir 
a precariedade financeira da Irmandade e elevar a confiança dos fornecedores e de todos os nossos 
parceiros. 

Este nosso propósito, ambicioso, não é passível de ser atingido num único exercício económico.  

Uma reforma estrutural traduz-se no enorme desafio de realizar as mudanças necessárias à viabilidade 
económica da Irmandade, sem nunca descurar a nossa Visão e os nossos Valores. 

A Mesa Administrativa considera que o presente Plano de Ação e Orçamento representa um esforço 
realista, criando um modelo de autossustentabilidade que serve o futuro da Instituição. 
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Vendas e Serviços Prestados 7 400 000  
Subsídios, doações e legados à exploração 0  
Custo das mercadorias vendidas (1 295 000) 
Fornecimentos e serviços externos (4 064 090) 

Subcontratos (242 350) 
Trabalhos especializados (95 500) 
Honorários (3 421 900) 
Energia e fluídos (161 000) 
Comunicação (25 500) 
Limpeza, higiene e conforto (22 520) 
Outros serviços (95 320) 

Gastos com pessoal (2 059 000) 
Outros rendimentos e ganhos 180 000  
Outros gastos e perdas (60 000) 

EBITDA  101 910  

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (368 000) 

Resultado operacional (EBIT) (266 090) 

Juros e gastos similares suportados (25 000) 

Resultado antes de impostos  (291 090) 

Imposto sobre o rendimento do período -

Resultado Líquido do período  (291 090) 

VALORRENDIMENTOS E GASTOS

ORÇAMENTO PARA 2022

 



Programa de Ação e Orçamento - Ano Económico de 2022 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 20 de janeiro de 2022 

 

 

A MESA ADMINISTRATIVA 

 

Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo  
Vítor Manuel Veloso da Silva  

José Manuel Pereira Osório  
Graça Cristina Oliveira Duarte da Silva Contente 

António Pedro Pinto Nunes França do Amaral 
Francisco Ribeiro da Silva  

Victor Guilherme Barrosa Pereira Dias  
Pedro Alexandre Ferreira Mendes Marinho Falcão  

Fernando José Henriques Mizarela 
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PARECER DO DEFINITÓRIO 

 

O Definitório da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, em reunião de 24 de janeiro de 2022, 
decidiu emitir o seguinte Parecer sobre o programa de Ação e Orçamento para 2022, dando assim 
cumprimento ao disposto no art. 38.º, n.º 1, al. b), dos Estatutos e que a seguir se transcreve: 

Parecer 

Sobre o Programa de Ação e Orçamento o Definitório 

Regista favoravelmente o programa de Ação e Orçamento proposto pela Mesa Administrativa 
evidenciando a preocupação da Mesa com a frágil situação económico-financeira da Instituição registando 
com agrado a determinação em inverter o atual rumo visando o equilíbrio orçamental e evitando o 
agravamento das contas da Instituição. 

Salientamos ao nível: 

do Hospital 
-a captação de novos profissionais com elevadas qualificações e competências; 
-a celebração de acordos e parcerias; 
-a adoção de melhores praticas na gestão do capital humano; 
-promoção de ações de formação profissional. 
 
da Igreja 
-promoção da cultura musical aliada ao órgão de tubos e divulgação da relíquia histórica coração D. Pedro  
 
do Cemitério 
-implementação de um software de gestão cemiterial; 
-incluir o cemitério nos roteiros do turismo cemiterial. 
 
da Cultura 
-estreitar a cooperação com as Instituições da cidade. 
 
do Conselho Consultivo 
-a iniciativa de criação de um Conselho Consultivo de Irmãos e Irmãs no sentido de os envolver com a 
Instituição e com o serviço desta à comunidade. 
 

O Definitório dá um voto de confiança à nova Mesa Administrativa para levar a cabo a difícil política de 
estabilização económico–financeira, como garantia da sustentabilidade da Venerável Irmandade de Nossa 
Senhora da Lapa. 

 

Porto, 24 de janeiro de 2022 

 

O DEFINITÓRIO 

Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira  
 Francisco José Marques dos Santos Carvalho  

João António Bahia de Almeida Garrett  



Programa de Ação e 
Orçamento para 2022


