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A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o 

respeito pela dignidade humana. 

(Franz Kafka) 

 

Cada vez mais gosto de ser português e cada vez tenho 

mais orgulho no meu País. É-me insuportável ouvir dizer 

“somos um país pequeno e periférico“. Para mim Portugal 

é central e muito grande. 

(António Lobo Antunes) 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

O Amanhã da Criança, Associação de Solidariedade Social, estende a sua ação de 

Proteção Social, Saúde, Educação, Cultura e Lazer, a três grandes Freguesias Urbanas: 

Aguas Santas e Pedrouços do Concelho da Maia, e Rio Tinto do vizinho Concelho de 

Gondomar. 

Com mais de 40 anos de história e de serviço a esta Comunidade, pretende a curto 

prazo apostar em novos caminhos de intervenção social, promovendo para o efeito 

equipamentos inovadores e de excelente qualidade, que entrarão ao serviço muito 

brevemente, bem como, continuará apostar numa melhoria contínua dos serviços já 

existentes, fomentando por esta via, uma melhor qualidade de vida da Comunidade 

envolvente. 

É certo, que cada vez mais nos deparamos com problemas sociais agudos. Desde 

estados de pobreza absoluta crescente até aos inimagináveis maus tratos de crianças e 

idosos, é uma realidade verificável no nosso dia-a-dia. No que diz respeito à terceira 

idade temos assistido a situações de absoluto ostracismo, às quais não podemos ficar 

indiferentes, bem pelo contrário. A participação social torna-se cada vez mais 

obrigatória o que nos leva a repensar toda a orgânica e estratégia social, para 

podermos dar respostas cada vez mais efetivas, e consentânea com a realidade com 

que nos deparamos. 
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Quero recordar, que hoje, o papel das IPSS se torna nuclear quer no equilíbrio e 

prestação de serviços nas comunidades, quer na articulação das políticas sociais, 

também desenvolvidas por outras Entidades. 

O Amanhã da Criança mantém em curso, hoje com mais força, os projetos a que se 

propôs à data da sua fundação. O nosso ideário de hoje, reportado ao ano de 1975, 

mantem-se, absolutamente inalterado. Nem mais, nem menos. 

O ensino de excelência, que acompanha de forma ímpar o crescimento das nossas 

crianças do berço ao secundário. A resposta ao apoio domiciliário e Centro de Dia, que 

cada vez se torna mais imprescindível para os idosos que se deparam com o problema 

da solidão só com uma resposta de acompanhamento altamente profissional como a 

que fornecemos hoje, é capaz de minorar muito as consequências que daí podem 

advir.  

Como Presidente d’O Amanhã da Criança, não poderia estrar mais orgulhoso da nossa 

História, do nosso Trabalho, da nossa Equipa e quero, uma vez mais, agradecer a todos 

os que nos ajudaram a chegar onde chegamos. Bem haja. 

Quebramos definitivamente com velhos conceitos e temos provado um crescimento 

contínuo e enorme maturidade social. Por tudo isto, e de uma forma emocionada, 

apraz-me dizer que O Amanhã da Criança está e estará sempre voltada para os mais 

necessitados e desfavorecidos, sendo certo, que por vezes a insensibilidade 

demonstrada pela Administração Central do Estado, nos impõe uma realidade 

económica / Financeira, que de todo não podemos descurar, sob pena, de 

inviabilizarmos a nossa própria sustentabilidade.  

Investir no desempenho e formação dos nossos colaboradores, encarando-os sempre, 

como elementos fundamentais na nossa esfera institucional, é fator, primordial.  

Importa no entanto, esclarecer a minha posição sobre todas as matérias e politicas 

inseridas no Plano de Atividades e Orçamento que vos é proposto, que constituem, 

antes do mais, e sempre por definição, um elo na cadeia do tempo. Um elo agarrado, 
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às políticas de anos anteriores e deles naturalmente derivados, e um elo, que irá 

certamente agarrar-se ao imediatamente amanhã, isto é, ao ano que depois dele, vai 

seguir-se.  

É tempo de continuar a CUMPRIR, continuar a COMUNICAR, continuar a CONSTRUIR, 

continuar a PARTICIPAR e acima de tudo é tempo de continuar a MUDAR. 

E continuamos a VIVER, a CRESCER e a SONHAR! 

Para finalizar permitam-me que vos diga: Sabe bem fazer bem e juntos seremos 

capazes de ultrapassar estas dificuldades. 

 

 

 

 

 

José Manuel Santos Correia 

      (Presidente da Direção) 
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INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2017 sistematiza as diversas propostas de ação 

definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para responder às necessidades da 

instituição e das diferentes partes interessadas. O Plano de Atividades elaborado para o 

ano de 2017 procura apresentar, de forma esquemática, as iniciativas que se 

pretendem realizar ao longo do ano, as quais são preparadas antecipadamente e 

envolvendo diferentes estratégias. 

 

Face à atual conjuntura nacional e ao desenvolvimento das atividades planeadas para 2016, 

pretende-se para 2017 a otimização dos serviços prestados pelo O Amanhã da Criança, a 

racionalização dos recursos existentes, a dinamização das atividades e a criação de formas de 

diversificação das fontes de financiamento, ações estas geradoras dos recursos indispensáveis 

ao funcionamento e à continuidade da instituição. As linhas de ação para 2017 regem-se por 

critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de uma organização 

sustentável, com o objetivo primordial de melhorar o desempenho dos serviços prestados, no 

cumprimento da sua missão e atribuições, criando meios que permitam uma diminuição do 

nível de dependência dos apoios públicos, tendo em consideração o agravamento das 

condições económicas e sociais existentes no país. Prioriza-se, assim, a redução das despesas 

ao nível da estrutura e do funcionamento, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, dos 

bens produzidos e também o reforço da imagem da instituição.  
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ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

  

O Amanhã da Criança é uma Instituição de Solidariedade Social e de Utilidade Pública, 

cujos estatutos atuais foram publicados no Diário da República III série, nº 235 de 9 de 

dezembro de 2001. 

 

Desde o dia 12 de abril de 1975, lutamos em prol do futuro da Comunidade Local, e 

sobretudo do presente, pois é nele que vivemos e nele que somos felizes. A nossa 

missão assenta na Proteção Social/ Educação/ Formação/ Lazer e Qualidade de Vida 

das crianças, dos jovens e dos idosos, e, no desenvolvimento de atividades na área do 

desporto, da cultura, da saúde, do ambiente e do recreio, articulando estas diferentes 

áreas, numa lógica de promoção integral da Comunidade, nomeadamente das 

freguesias de Pedrouços, Águas Santas e Rio Tinto. O Amanhã da Criança tem como 

ponto fulcral uma lógica de inovação, distintiva e competitiva, entre as potencialidades 

internas e externas. 

 

Por tudo isto, a nossa instituição fomenta diariamente, em cada um dos seus 

membros, o desenvolvimento dos seguintes valores: 

 Respeito pela individualidade e pelas especificidades de cada utente e pessoa 

envolvida. 

 Organização, objetivamente, em conformidade com a legislação em vigor, 

favorecendo o desenvolvimento de serviços e resposta sociais e outras de 

qualidade. 

 Solidariedade para com os que mais precisam, numa lógica de combate a 

fenómenos de pobreza e de todo o tipo de exclusão social. 

 Trabalho, para prestar um serviço de excelência, orientado sempre, para as 

pessoas e para as suas necessidades. 

 Orgulho de ser parte integrante desta equipa e desta Instituição. 
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A dimensão da Associação, os seus propósitos e objetivos determinam de uma forma 

marcada o modelo de organização e funcionamento, a estrutura organizacional, assim 

como os mecanismos internos formais de comunicação.  

Através da estrutura organizacional é possível percecionar o modo como a organização 

divide o trabalho em múltiplas tarefas, bem como a forma que definiu para o 

estabelecimento da relação entre elas, traduzindo dessa forma a atribuição das 

tarefas, as relações de autoridade e os mecanismos de coordenação formal das 

atividades. 

O Amanhã da Criança construiu uma estrutura organizacional focada e ajustada ao 

vasto conjunto de setores e atividades que promove, estruturando-a de forma a 

garantir o alcance dos objetivos definidos, a melhoria do controlo da incerteza de 

forma, a reduzir a ambiguidade, a aumentar os níveis de especialização, aumentando 

os níveis de desempenho, suportado no conhecimento por cada pessoas das suas 

atribuições e finalmente aumentando os níveis de eficácia através de processos 
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internos de coordenação, planeamento e controlo. 

Concretizando o organograma podemos referir que a instituição assume a existência 

de um conjunto de áreas de intervenção que se desenham da seguinte forma: 

1) Administração e Finanças 

2) Ambiente 

3) Construções e Equipamentos 

4) Cultura 

5) Desporto 

6) Educação 

7) Comunicação e Imagem 

8) Projetos em Desenvolvimento 

9) Recursos Humanos 

10) Saúde 

11) Solidariedade Social 

12) Transportes 
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

No seguimento das políticas e desafios assumidos pelo Departamento de 

Administração e Finanças têm sido dados passos muito firmes e evidentes na 

reestruturação da Área Administrativa e Financeira, dotando-a de recursos humanos e 

técnicos que têm permitido evoluir dentro do perfil de Serviço Partilhado e 

Corporativo implementado na organização administrativa d’O Amanhã da Criança. 

 

Neste contexto, desenvolvemos, conforme estava previsto, em parceria com a F3M 

uma nova abordagem que sustenta todo o tratamento, registo e análise da informação 

contabilística e financeira d’O Amanhã da Criança. Esta reestruturação tem como base 

estruturante a capacidade de gerir a informação contabilística em duas vertentes: 

 

 Plataforma informática única, transversal e convergente, projetando a 

associação como uma só entidade com princípios e políticas transversais a todo 

o seu universo; 

 Resguardo e manutenção, de uma forma segregada, de toda a informação 

económica e financeira. 

 

Os Recursos Humanos terão de ser reforçados, pois um novo equipamento social 

entrará em funcionamento (Residência Sénior) com uma amplitude e consequências 

consideráveis, quer do ponto de vista social, económico e financeiro, que por sua vez, 

implicará um aumento em todos os nossos procedimentos administrativos. 
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AMBIENTE 

 

Os Órgãos Sociais d’O Amanhã da Criança acreditam que o crescimento económico e o 

bem-estar social estão intrinsecamente ligados com o estado de saúde do meio 

ambiente. Nesse sentido, comprometemo-nos a desenvolver e integrar boas práticas e 

princípios de sustentabilidade na nossa estratégia de “negócio “. 

O Amanhã da Criança compromete-se em praticar uma gestão eco eficiente para 

minimizar os impactos ambientais que decorrem das nossas atividades e serviços. 

Desta forma efetuamos uma utilização racional dos recursos naturais e da energia, 

reduzindo ao máximo os efeitos da poluição no meio ambiente, contribuindo assim 

para o crescimento das nossas disponibilidades financeiras, para a melhoria da 

qualidade ambiental e da sociedade, em benefício das gerações presente e futura. 

Estamos conscientes que este é um processo evolutivo e contributivo, pelo que 

contamos com a colaboração dos nossos colaboradores, fornecedores e utentes, para 

continuamente melhorar os nossos procedimentos. 

De acordo com a legislação em vigor na área do ambiente, O Amanhã da Criança, 

assume os seguintes compromissos: 

 Avaliar regularmente os impactos ambientais e cumprir as normas 

vigentes aplicáveis à Solidariedade Sustentável, promovendo a melhoria 

continua dos processos 

 Prevenir a poluição 

 Garantir a gestão adequada dos recursos naturais e resíduos 

 Cooperar e promover a comunicação com entidades exteriores, 

associações ambientais, autarquias e público em geral 

 Envolver os utentes, funcionários, comunidade local e fornecedores no 

sentido de incentivar a melhoria do desempenho ambiental em todas as 

suas atividades, produtos e serviços 
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 Promover os programas de sensibilização e formação ambiental junto 

dos seus colaboradores para os capacitar e consciencializar para prática 

social sustentável, fomentando o crescimento pessoal e profissional, 

visando melhores condições de trabalho, saúde e segurança 

 Incentivar o desenvolvimento local com a participação das comunidades 

envolventes, fornecedores e prestadores de serviços, promovendo o 

crescimento económico, social e cultural da região. 

 Para assegurar a persecução destas diretrizes, O Amanhã da Criança 

iniciou um processo de melhoria contínua de práticas, com vista a 

alcançar um ideal de desempenho ambiental. 
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CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 

 

Neste Departamento, no ano de 2017, haverá a considerar o seguinte: 

1) Manter, conservar e qualificar as atuais instalações 

2) Manter atualizado o Plano de Prevenção e Segurança da Instituição 

3) Promover os estudos, projectos de arquitetura e de especialidades, de: 

 Unidade de Saúde Privada / Hospital;  

 Edifício nº 2, para reformulação: 

 Sala do Associado 

 Espaços recreativos e de lazer 

 Espaço de restauração 

 Biblioteca 

 Sala de Jogos 

 Auditório 

Apresentando as respetivas Candidaturas ao Programa Comunitário Portugal 2020. 
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CULTURA 

 

O acesso à cultura requer uma atenção especial, uma vez que contribui de forma 

favorável para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo as suas 

capacidades. 

O Amanhã da Criança visa: 

 Apoiar manifestações artísticas/culturais, abertas à comunidade 

  Incentivar crianças, jovens e idosos a implementar atividades culturais como 

veículo de inclusão 

 Cooperar na procura de recursos para o desenvolvimento das ações 

performativas abertas à comunidade 
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DESPORTO 

 

Como todos sabemos, o desporto tem adquirido, cada vez mais, uma 

grande importância na sociedade. Apresenta um caráter de coesão social e de 

consolidação da cidadania, assumindo assim um papel primordial no processo de 

socialização do Homem, principalmente porque as atividades desportivas estão 

ligadas ao desenvolvimento social. 

 

Em conformidade e em sintonia com os estatutos do AC, a atividade desportiva 

desenvolvida no Departamento de Fomento Desportivo tem contribuído ao 

longo dos anos para a socialização das centenas de crianças, jovens e adultos que 

no dia-a-dia frequentam as atividades e valências desportivas da Instituição. 

Desta forma, é inquestionável que atualmente o desporto ocupa um espaço 

significativo na vida do AC. 

 

Manter a vitalidade da atividade desportiva, melhorando as dinâmicas e o trabalho 

que se tem realizado nos últimos anos, será o objetivo global para 2017. 

Destacamos: 

 No âmbito da Secção de Futsal e do Xadrez, a consolidação e alargamento 

dos projetos de desenvolvimento nas camadas jovens e nas escolas 

 Na Ginástica, Natação, Dança Artística/Criativa, Zumba Kids e Karaté 

aprofundar a melhoria das condições e consequente prática.   

 

Para que as nossas participações desportivas continuem a ser uma verdadeira 

festa do desporto o AC procurará, mais uma vez, corresponder às expectativas 

de todos os participantes. Desta forma, teremos os seguintes objetivos: 
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 Participação das modalidades e escalões em todos os Campeonatos Distritais e 

Nacionais, no que diz respeito ao Futsal e ao Xadrez 

 Promoção da prática desportiva, em particular do Futsal e do Xadrez 

 Promoção dos valores da educação pelo desporto 

 Promover o envolvimento dos pais, jogadores, professores e treinadores 

 Ultrapassar o número de participantes das últimas edições 

 Manter o custo da inscrição acessível e com desconto para as famílias. 
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EDUCAÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades, que é exposto neste documento, tem por objetivo 

ilustrar a dinâmica da Instituição, integrando propostas para a satisfação de 

necessidades, resposta a preocupações, implementação de rotinas e desenvolvimento 

de competências específicas na maioria das crianças que frequentam as valências de 

Creche, Jardim de Infância, Centro de Atividades de Tempos Livres e de Centro de 

Estudos assim como dos seus encarregados de educação.  

 

É conveniente acrescentar que, para além da calendarização de atividades comuns às 

quatro valências, a intervenção individual com cada criança continua a ter em 

consideração o seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) que é feito em 

colaboração com os encarregados de educação e as diferentes salas têm, ainda, os 

seus Projetos de Sala para o ano letivo  

 Mais do que uma calendarização de atividades, o Plano Anual de Atividades para o 

ano letivo 2016/2017 que abaixo se apresenta, pretende caracterizar as atividades a 

promover. Os recursos humanos envolvidos na execução das atividades planificadas 

serão: as educadoras de infância, as ajudantes de educação e funcionários de outras 

valências, elementos da comunidade e encarregados de educação. 

 

Semanas da Alimentação – Durante o ano assinalaremos o tema “Educação para 

Saúde -  desporto e alimentação” com várias atividades, tendo o expoente 

destas na semana do Dia da Alimentação (16 de outubro). 

 

Magusto – Uma das atividades que tem crescido ao longo dos últimos anos, com a 

sua realização à noite. Desta forma, conseguimos que de uma forma massiva as 

famílias das crianças da Instituição participem nesta atividade que tanta alegria e 
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boa disposição têm trazido às crianças. Nestes dias contamos com um 

número de participantes entre as 300 e as 400 pessoas. 

 

Abertura da quadra Natalícia – No presente ano letivo vá criar uma nova tradição na 

Instituição, a abertura da quadra natalícia com a iluminação do Pinheiro de Natal. 

 

Festa de Natal – Uma festa cheia de cor e alegria! E com muita ansiedade à mistura 

pois após a apresentação das salas, o Pai Natal entrega uma prenda às crianças. 

 

Carnaval – Esta é uma das atividades em que os mostram toda a sua criatividade ao 

elaborar a fantasia das crianças com materiais reciclado e de acordo com a temática 

do projeto da Instituição. 

 

Dia do Pai /Dia da Mãe – Estes dias ajudam a  sensibilizar as crianças para a 

importância e o papel do pai e da mãe na família. 

 

Festa de Final de Ano – Uma festa cheia de cor em que as crianças mostram aos 

pais parte do trabalho realizado durante o ano letivo. No final da festa há o 

tradicional jantar convívio entre as famílias onde se aguarda pela apresentação 

das marchas dos santos populares. 

 

Programas de Férias Animadas – Nos períodos de interrupções letivas o C ATL e 

CEAC promovem um conjunto de atividades de ocupação de tempos livres para as 

crianças em idade escolar. Desde atividades desportivas, culturais, visitas a passeios, 

tentam fazer com que as férias sejam muito animadas! 

 

Praia – Tradicionalmente, realizamos uma época balnear de cerca de 2 semanas, 

onde levamos à praia cerca de 250 crianças e jovens. 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

Umas das prioridades fundamentais da instituição é a comunicação, seja interna ou 

externa. Vamos continuar a trabalhar para reforçar ainda mais este aspeto, visto ser 

considerado como um pilar fundamental e de vital importância para alcançar com 

sucesso os nossos objetivos, junto dos nossos utentes, familiares, associados, 

organizações e população em geral.  

Transmitir o trabalho e atividades desenvolvidas ao longo do ano, torna-se 

indispensável para o reconhecimento externo. Assim sendo, para dar enfase a este 

trabalho, pretendemos continuar com o website (www.acrianca.pt) e com a página 

oficial na rede social facebook (www.facebook.com/associacaooamanhadacrianca) 

com atualizações constantes que permitirão aos familiares dos utentes, assim como 

também à comunidade em geral manter-se informados, tendo acesso a informação 

útil, a documentação e eventos promovidos pela Instituição.  

Participar em diversos eventos e atividades que se insiram no espírito de ação da 

Instituição é também pretendido. 
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PROJETOS E DESENVOLVIMENTO 

 

A capacidade de empreender tem caracterizado a vida do AC, ao longo do seu 

percurso de quatro décadas, desde o início da sua atividade regular. Essa 

capacidade traduz-se na criação de um vasto conjunto de projetos e de 

iniciativas que privilegiam a respostas às pessoas, mas simultaneamente 

representam a aptidão de olhar para os problemas como oportunidades, 

traduzindo-se numa dinâmica de crescimento sustentado e equilibrado. 

 

Em 2016 a lógica permanece atual e mais necessária, que nunca produzindo por essa 

vida um caminho para o sucesso organizacional e para a criação de valor nas 

diferentes etapas da vida da instituição. 

 

Podemos, desde já referir que, destacamos alguns dos projetos em curso e que 

merecem um esforço significativo para a sua consolidação e necessariamente, 

para criação de condições para a sua manutenção e crescimento futuro. 

 

Universidade Sénior 

A Universidade Sénior é um projeto inovador que tem por base a promoção da 

qualidade de vida dos seniores, fomentando a sua formação científica, pessoal e 

social. A Universidade é uma resposta social que visa criar e desenvolver atividades 

culturais, educacionais e de convívio para os maiores de 50 anos, num 

contexto de aprendizagem ao longo da vida em regime não formal. A Universidade 

Sénior tem como objetivo geral promover atividades de envolvimento intelectual e 

físico para os seniores do concelho da Maia e Gondomar, pretendendo 

contribuir para a atualização de conhecimentos, para a criação e manutenção 

de relações sociais e culturais e para o desenvolvimento de investigação 
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gerontológica interdisciplinar e interuniversitária, e tem como objetivos específicos: 

 Incentivar a participação e organização dos seniores em atividades 

culturais, de cidadania, de ensino e de lazer 

 Divulgar a história, as ciências, as tradições, a solidariedade, as artes, a 

tolerância, os locais e os demais fenómenos socioculturais entre os seniores 

 Desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações 

 Fomentar a pesquisa sobre temas gerontológicos. 

 

Inovação e Sustentabilidade 

A criação de respostas inovadoras com vista à criação de sustentabilidade do AC, 

orientada e promovida por um grupo de trabalho a constituir para o efeito, assume-

se como um compromisso fundamental para 2017. No conjunto de iniciativas 

em planeamento destacamos: 

 A Feira de Natal Solidária – Do Produtor ao Consumidor, com venda 

de produtos tradicionais e regionais 

 A realização de um conjunto de atividades culturais e recreativas 

 A organização e dinamização de um Jantar Solidário no último trimestre de 

2017 

 A dinamização de jogos de Futsal Solidários 

 A implementação de medidas de redução de custos de funcionamento, 

em particular em termos energéticos 

 Reforço do Plano de Formação para 2017 

 Estabelecer novas parcerias e cooperação com novas entidades, 

beneficiando os associados e utentes 

 A realização de um concerto solidário para a angariação de fundos 

 A criação de um projeto para a realização de festas de aniversário e para o 

aluguer de espaços para esse efeito 

 O reforço das candidaturas vencedoras aos projetos nacionais e comunitários, 

nomeadamente para a Unidade de Saúde Privada / Hospital e Sala do 

Associado e instalações adjacentes; 
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Sistema de Gestão e Qualidade 

 

Desde 2012, com um alargamento significativo p r e v i s t o  p a r a  2017 que o AC 

pretende que as suas respostas e serviços sejam certificados. Um instrumento que 

garante uma capacidade de focalização nas necessidades e expectativas das 

pessoas, uma capacidade de melhorar continuamente os serviços e traz às 

crianças, jovens, idosos e suas famílias uma segurança suplementar quando escolhem 

o AC. Para o ano 2017 pretendemos dar continuidade a este trabalho, aprofundando 

a sua importância no quotidiano da instituição e caso seja possível estender 

a sua importância aos projetos da Universidade Sénior. 

 

Trabalho a Favor da Comunidade 

O acolhimento de prestadores de trabalho a favor da comunidade, encaminhados 

pelo tribunal e pelo Instituto de Reinserção Social, tem merecido por parte da 

instituição uma atenção particular, muito embora não seja uma situação muito 

recorrente. No entanto, o AC mantem-se aberta e disponível para a manutenção 

desta parceria com as entidades judiciais. 

 

Redes, Parcerias e Cooperação 

A cooperação e o trabalho em rede tem assumido, quer através de uma estrutura 

formal ou numa lógica mais informal, uma dinâmica muito positiva na vida do AC. A 

partilha de competências, conhecimentos e recursos traduz-se num ganho individual e 

organizacional, contribuindo para o crescimento de cada participante para o 

enriquecimento de cada ação desenvolvida. Mantendo e reforçando esta dinâmica 

propomos a manutenção e o aprofundamento das parcerias existentes: 

1) Participação e envolvimento na Rede Social do Concelho da Maia e 

Gondomar 

2) Manutenção do carácter de membro Participação na plataforma 

Intermunicipal de Educação e Formação do concelho da Maia e Gondomar 
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3) Protocolos pontuais com escolas e universidades, para o acolhimento de 

estagiários em diferentes domínios 

4) Protocolos com outras entidades públicas e privadas com o objetivo de 

reforçar a oferta de serviços com melhores condições e vantagens mútuas 

5) Articulação próxima com os serviços de saúde, emprego e segurança 

social, respondendo a situações identificadas e sinalizadas pelas diferentes 

entidades. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Em 2017, esta instituição continuará a privilegiar o seu capital humano: as pessoas que a 

integram e a mais-valia que cada uma delas representa e coloca à disposição da instituição: a 

educação e a formação, as competências, experiência e habilidades, atitude e grau de 

compromisso com as tarefas.  

Capitalizando todo o conhecimento criado ao longo dos anos numa importante fonte 

de informação e especialização/qualificação de todas as partes envolvidas, a 

instituição manterá, no próximo ano, uma postura de análise da gestão dos seus 

recursos humanos, no sentido de favorecer o alinhamento das suas práticas com os 

objetivos institucionais, considerando que este encaixe se assume como fundamental 

para a sua prossecução. Assim sendo, ao nível da gestão dos recursos humanos, 

prosseguimos com os objetivos estratégicos que pautaram a nossa intervenção em 

2016. 

Na admissão de novos colaboradores, iremos dar prioridade às medidas previstas nos 

Programas de Emprego e Qualificação Profissional existentes, tirando o maior 

aproveitamento dos mesmos, aos mais variados níveis, nomeadamente ao nível de 

estágios profissionais e medidas de estímulo. 

Após decorrido o período dos programas referidos, a admissão efetiva para os quadros 

d’O Amanhã da Criança só se deve verificar nos casos de comprovado merecimentos 

avaliado em análise rigorosa de avaliação de desempenho, bem como, assunção da 

cultura de trabalho em equipa do AC. 
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SAÚDE 

 

Este departamento, e a exemplo do que já referenciamos em planos anteriores, 

evidencia cada vez mais a necessidade objetiva de uma maior amplitude, ou seja, um 

maior número de serviços a prestar aos nossos utentes e quiçá a toda a comunidade. 

É certo que a satisfação plena de todo um conjunto de necessidades que vamos 

perscrutando só será devidamente concretizada quando tivermos em funcionamento a 

nossa Unidade de Saúde Privada, cuja candidatura a Fundos Comunitários, será 

efetuada em 2017. 

Todavia, à medida que vamos ampliando o número de valências na Instituição, outras 

necessidades vão sendo sentida, neste departamento, e estamos convictos que algo 

poderá ser feito com os meios que já dispomos. 

Assim, os serviços de saúde que já prestamos são os seguintes: 

 Consultas de Pediatria 

 Consultas de Psicologia 

 Consultas de Enfermagem 

 Consultas de Terapia da Fala 

Poderemos acrescentar já a partir do próximo ano outros serviços de saúde, 

nomeadamente:  

 Consultas de Fisioterapia e de Reabilitação 

 Consultas de Geriatria 

 Terapia Ocupacional. 
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AÇÃO SOCIAL 

 

O envelhecimento é observado como o processo que ocorre ao longo do tempo e a 

idade como padrão de comportamento social. O desenvolvimento é observado 

como um processo contínuo, multidimensional e multidirecional de mudanças 

orquestrados por influências genético-biológicas e socioculturais, de natureza 

normativa e não-normativa, assinalado por ganhos e perdas que se sucedem e pela 

interatividade entre a pessoa e a cultura. 

 

A Residência Sénior a iniciar a sua atividade em 2017, a exemplo do trabalho já 

desenvolvido na área da terceira idade, visa responder de forma eficaz às 

necessidades e interesses dos seus utentes, através de ações que visam reforçar 

as relações interpessoais, a ocupação dos tempos livres e a melhoria contínua da 

qualidade de vida dos mesmos. 

 

Assim, tendo em conta os desafios que a longevidade acarreta, a Residência 

S é n i o r  AC, vai adotar o paradigma “Envelhecimento Ativo”, como sendo a 

base do seu trabalho, numa ótica de processo de cidadania plena, onde se 

proporcione a participação pró- ativa na mudança positiva das sociedades, bem 

como na satisfação dos interesses individuais e coletivos dos seus utentes e famílias. 

 

A Residência Sénior AC pretende também desenvolver e basear as suas atividades, 

tendo em conta a responsabilização de todos no combate à exclusão e discriminação 

da população idosa, bem como fomentar a igualdade e solidariedade intergeracional, 

com base nos recursos humanos e materiais disponíveis e sempre numa 

perspetiva de melhoria contínua e de excelência, promovendo e tendo sempre em 

conta a melhoria da qualidade de vida dos seus utentes. 
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O AC, desde a sua criação, tenta responder às necessidades com que se depara a 

comunidade, e desta forma a Residência Sénior AC surge para responder às 

necessidades da população mais idosa. Na verdade, tendo em conta o progressivo 

envelhecimento demográfico, associado a outros fenómenos da sociedade, e 

ao aumento da esperança média de vida, exige uma cuidada análise por parte das 

Instituições, numa tentativa de responder de forma eficaz às necessidades e 

expectativas dos mais velhos. 

 

Na verdade, ainda existe uma percentagem considerável de idosos que não têm as 

condições adequadas nas suas casas, nem mesmo no seu meio natural. Assim, 

pretende-se responder, através das várias respostas sociais, às necessidades 

físicas, psíquicas, intelectuais, espirituais, emocionais, culturais e sociais de cada um, 

promovendo a sua valorização individual e garantindo a sua qualidade de vida. 

 

A solidão, o isolamento social e as dificuldades na preparação da sua alimentação é 

outro dos fatores a ter em conta, proporcionando, através dos nossos serviços, 

um acompanhamento próximo e ajustado às necessidades de cada um. 

 

Residência Sénior AC 

Esta nova Resposta Social, cujo inicio de atividade está prevista para 2017, consiste 

numa resposta social que inclui o alojamento coletivo, destinada a pessoas idosas 

(excecionalmente outras) em situação de maior risco de perda de independência 

e/ou de autonomia. Esta resposta surge com o propósito de servir aos nossos 

utentes o melhor possível, constituindo neste sentido, uma preocupação por parte 

de todos os colaboradores, a melhoria, a adequação e atuação dos diferentes 

serviços tentando satisfazer as necessidades e expectativas de cada utente, 

empenhando esforços para a melhoria contínua das condições assistenciais 

prestadas a cada individuo. A Estrutura Residencial procura apoiar o utente a nível 

bio-pisco-social, num raciocínio de envelhecimento ativo e seguindo a teoria de 
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Seleção, Otimização e Compensação (SOC) que compreende o manuseamento das 

perdas, que significa funcionamento em níveis mais baixos quando a manutenção ou 

a recuperação não forem mais possíveis. 

 

 

Centro de Dia 

O Centro de Dia surgiu para colmatar situações de isolamento e exclusão social. 

Esta resposta funciona durante o dia e presta diversos serviços que permite 

manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar. Os utentes desta 

resposta têm também auxílio nas tarefas quotidianas. O Centro de Dia é uma 

resposta social, que contribuiu para a valorização pessoal, partilha de 

conhecimentos e experiências pessoais, proporcionando ainda durante o dia 

a resolução de necessidades básicas pessoais, terapêuticas e socioculturais às 

pessoas afetadas por diferentes graus de dependência. 

 

Serviços Prestados:  

1) Fornecimento de refeições e acompanhamento das mesmas 

2) Cuidados de higiene e conforto pessoal 

3) Tratamento de roupa (de uso pessoal, quando necessário) 

4) Transporte (de e para o Centro de Dia) 

5) Acompanhamento ao exterior, desde que a situação familiar/económica 

assim o justifique (compras, consultas e exames médicos) 

6) Encaminhamento para outros serviços (Segurança Social, Centros de Apoio 

Psicossocial, entre outros). 

O Centro de Dia realiza ainda as seguintes atividades:  

 Animação física ou motora (ginástica, motricidade fina e grossa) 

 Animação cognitiva ou mental (jogos de atenção, memória, linguagem, 

compreensão) 

 Animação promotora do desenvolvimento pessoal e social 

(autoconhecimento, histórias de vida, dinâmica de grupos) 

 Animação lúdica (festas, passeios, rábulas, jogos de tabuleiro). 
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São objetivos do Centro de Dia, 

nomeadamente: 

 Satisfazer as necessidades básicas dos utentes; 

 Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências 

nefastas do envelhecimento 

 Prevenir o isolamento, através da promoção relações interpessoais, 

interinstitucionais e intergeracionais 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização 

 Proporcionar momentos de convívio e lazer através de atividades ocupacionais 

 Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia 

 Contribuir para a manutenção do idoso no seu meio habitacional. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Com esta valência pretende-se contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

e das famílias. As vantagens deste serviço são inúmeras visto que se prestam cuidados de 

assistência com qualidade no próprio domicílio do utente, permitindo desta forma ao 

idoso envelhecer em casa, seguindo uma lógica de "Ageing in Place", termo que significa 

viver na comunidade, com algum nível de independência, como opção aos cuidados 

residenciais. Este conceito reconhece que as pessoas preferem envelhecer no lugar onde 

estão, visto que, lhes é permitido manter a sua independência, autonomia e conexão 

com o apoio social, incluindo amigos e família. O facto de manter as pessoas nas suas 

casas e comunidades por um maior tempo possível evita ainda a opção dispendiosa de 

cuidados institucionais. 

 

Os objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário são: 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização 

 Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas 
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 Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, 

de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar 

 Colaborar na prestação de cuidados de saúde. 
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TRANSPORTES 

 

O ano de 2016 tem sido marcado pelo controlo rigoroso das viaturas, da conservação, 

limpeza e manutenção das mesmas. Assim, em 2017, esta politica é para manter, 

aperfeiçoando-a, quando possivel. 

Em 2017, e admitindo que todos os trâmites processuais e legais, nomeadamente os 

que têm a ver com a Direcção Geral das Alfandegas, já estejam concluídos, deverão 

chegar até nós três novas viaturas de 9 lugares, cuja formalização de aquisição já o 

foram há algum tempo, as quais irão permitir um aumento da qualidade do serviço 

por nós a prestar, a todos os nossos utentes. 
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ANEXOS 
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ORÇAMENTO 

 

O orçamento para 2017 foi elaborado em conformidade o sistema de normalização 

contabilística (SNC) para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), regulado pelos 

seguintes diplomas: decreto-lei 36-A/2011, de 9 de março, que aprova a normalização 

contabilística e a portaria 105/2011, de 14 de março, que aprova o código de contas 

específico para as ESNL. 

Atendemos aos seguintes pressupostos na elaboração do Orçamento 2017: 

1) A execução orçamental a 30 de Setembro de 2016 e correspondentes projeções 

para o ultimo trimestre de 2016; 

2) Previmos o aumento da massa salarial, atendendo à contratação faseada para a 

resposta social Residência Sénior, bem como um expectável aumento do SMN e 

um aumento generalizado de cerca de 2% a todos os funcionários; 

 

Destacamos os seguintes dados relativos ao orçamento de 2017 face ao orçamentado 

para 2016: 

a) Aumento de 1,34% do CMVMC, que se deve ao facto de no ano transato 

termos já previsto que a Residência Sénior entraria em funcionamento; 

b) Diminuição de -1,40% dos FSE´s, explicada pela previsível diminuição do 

consumo energético, fruto da candidatura para alteração da iluminação; 

c) Aumento de 12,4% das Amortizações, dado que o edifício Residência Sénior 

começará a ser amortizada; 

d) Redução de -10,17% dos custos de financiamento, fruto da renegociação do 

serviço da dívida; 

e) Aumento de 4,03% das Prestações de serviços, resultado da consolidação das 

valências existentes e da boa expetativa criada face à Residência Sénior; 
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f) Diminuição de -8,64% das Receitas provenientes de Subsídios à Exploração, 

pelo facto de não estarmos a considerar receita para a resposta social 

Residência Sénior (esta valência não tem acordo de cooperação com a 

Segurança Social). 

Trata-se de um orçamento equilibrado que gerará um Resultado Líquido positivo de 

145.050,00€. Prevemos a sustentabilidade financeira da Instituição. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 


