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I.

Mensagem do Presidente

- Mensagem do Presidente
Vive actualmente a nossa geração, uma situação nova, complexa, instável e com
resultados de todo absolutamente imprevisível, que sem qualquer intenção de
exagero, melhor diria, momentos particularmente dramáticos, tornando o nosso
futuro, num contexto cheio de dúvidas e incertezas.
Pensar 2022, tendo por base o actual contexto, é um exercício de grande exigência,
complexidade e quase de adivinhação. De todo, ainda não conhecemos bem, não
conseguimos prever, nem antecipar as circunstâncias que se apresentarão para este
novo ciclo de gestão, apesar do já elevado nível de vacinação da população. Estamos
todos os dias a ser surpreendidos pela realidade factual da pandemia.
Com os dados que nos são apresentados diariamente, vivemos esta permanente
dicotomia entre a necessidade de inovação e introdução de novas metodologias,
ferramentas práticas entre a estabilidade das experiências passadas, que produziram
resultados positivos e estimulantes para as pessoas. Neste contexto, somos
confrontados com a necessidade de pensar de uma forma global, abstracta e sem
rede, para a resolução de problemas concretos e emergentes, resultante das
alterações e mutações permanentes do contexto nas suas diferentes contradições,
nomeadamente nos seus efeitos nefastos para as pessoas e para as famílias. Estes dois
paradoxos empurram-nos para a necessidade de assumir novas contradições. Numa
primeira instância para a capacidade de resolver problemas de forma colaborativa e,
simultaneamente, não esquecer a responsabilidade individual de cada um. A
capacidade de tolerar falhas na busca de soluções, assumindo à partida que nen todas
as soluções serão perfeitas e bem-sucedidas.
Nesta dinâmica e abordagem que em muitos casos assume proporções contraditórias
e impossíveis de integrar e compatibilizar, assumimos a necessidade de criar uma
instituição psicologicamente, forte, segura e estável, sem escamotear os problemas e
sem assumir princípios de frontalidade, na busca de soluções novas, para novos e
velhos problemas.
Apesar das circunstâncias descritas, tudo aponta para que o ano de 2022, ainda seja
um ano de grandes contradições e tensões, de grandes mudanças e desafios pessoais e
institucionais. No entanto, estas certezas exigem manutenção e incremento dum
“Amanhã da Criança “ forte, solido, corajoso e inovador, trazendo para o seu seio as
competências distintivas necessárias para a implementação de novos projectos, novas
iniciativas, novos e ambiciosos objectivos.
Um Amanhã da Criança capaz de se ajustar a esta nova realidade de saúde publica,
económica e social, mais do que isso, capaz de influenciar antecipadamente esta nova
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realidade com a participação, envolvimento e comprometimento de dirigentes,
colaboradores, voluntários e parceiros.
O ano de 2022, conforme o descrevi, será sem dúvida, um ano desafiante para o qual
estamos devidamente preparados.

O Presidente da Direcção.
(José Manuel dos Santos Correia)
18 de Novembro de 2021
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II.

Introdução

No imperativo do cumprimento legal e estatutário, nomeadamente, no estipulado na alínea f)
do artigo 28º, secção IV e para dar cumprimento ao estatuído na alínea c) do artigo 17º, secção
II, dos nossos estatutos, cumpre-nos apresentar o Plano de Actividades e Orçamento para o
exercício económico de 2022.
Trata-se de instrumentos previsionais, de índole de política institucional económico-financeira,
que pretendem afirmar-se como a estratégia de ação incorporadora das atividades a
desenvolver e respetiva afetação de recursos humanos e financeiros.
Particularmente, no contexto actual em que ainda vivemos, de pandemia, a COVID – 19, onde
graça a incerteza no plano social, político e financeiro, o papel do sector social ganha especial
relevância para atenuar os desequilíbrios sociais.
O Orçamento 2022 tem como suporte a execução orçamental a 31 de Julho de 2021,
mantendo as linhas gerais e os critérios usados em anos anteriores.
É propósito da Direção do Amanhã da Criança manter os critérios de gestão assentes no rigor,
no foco pela obtenção dos seus objetivos e na pro-atividade. São estes os condimentos
essenciais para a melhoria contínua dos serviços e, por consequência, a obtenção da
diferenciação e de uma identidade própria que nos carateriza e distingue.
O orçamento que apresentamos é um orçamento ambicioso, equilibrado e realista. A ambição
de consubstanciar realizações e projetos, mantendo a preocupação da sustentabilidade da
Instituição, são o farol que norteia os desígnios da Direção, vertidos para o presente
documento.
O Amanhã da Criança é um verdadeiro ator social, conta já com mais de quatro décadas de
trabalho social, desenvolvido em prol da comunidade, especialmente dos que mais precisam.
Trata-se de um trabalho inacabado e de um projeto dinâmico que, tem sabido responder às
necessidades da comunidade.
É apanágio desta Direção desenvolver a sua atividade em perfeita harmonia com a
comunidade, num espirito de parceria com as forças vivas locais, com as Instituições do Poder
Local Autárquico, com todos os Organismos Públicos e com a Tutela.
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Trata-se de uma Instituição que tem no seu ADN, a inovação e o empreendedorismo. A
capacidade de realização, o crescimento contínuo e sustentado, a capacidade de criação de
emprego, são predicados que engrandecem a obra O Amanhã da Criança e permitem que ela
perdure no tempo.
Ao longo destes mais de 40 anos, a Instituição, apesar de sempre fiel aos seus princípios
estatutários, teve a capacidade de se adaptar a novos contextos e a todas as vicissitudes com
que se deparou.
O Amanhã da Criança prossegue a sua actividade assente nas seguintes respostas sociais:
a) Creche;
b) Jardim de Infância;
c) CATL;
d) CEAC;
e) Centro de Dia;
f)

Serviço de Apoio Domiciliário;

g) Residência Sénior;
E Supletivamente nas áreas de:
h) Desporto;
i)

Cultura e Lazer da Comunidade.

Subjacente a estes fins estatutários está a nossa visão: “Queremos ser reconhecidos
como uma instituição de excelência a nível educacional e social, proporcionando todas
as condições para o bem-estar de toda a Comunidade.” Uma visão que se escora nos
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.
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- 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.”
Temos a plena convicção de que este é o caminho que nos conduzirá ao sucesso na
prossecução da nossa missão: “- Proporcionar educação, formação, proteção social,
lazer e qualidade de vida às nossas crianças, jovens e idosos.
- Desenvolver 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.”
III.

Organização

Ao longo destes mais de 40 anos a estrutura organizacional da Instituição foi sofrendo
alterações, fruto do crescimento incrementado e das necessidades de adaptação por via da
inovação, das dinâmicas, dos estímulos endógenos e exógenos e também do inconformismo
saudável que as sucessivas direções foram tendo ao longo do tempo.
Atualmente, o Amanhã da Criança conta com 140 colaboradores.
No presente momento a estrutura organizacional pode sintetizar-se no seguinte organograma:
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ASSEMBLEIA GERAL

Mesa da
Assembleia
Geral

Direção

Gabinete de Comunicação

Departamento
de
Administração
Geral e de
Finanças:

Departamento
de Gestão de
Recursos
Humanos:

- Secretaria
- Tesouraria
- Contabilidade
- Economato
- Património

- Recursos
Humanos
- Formação e
Qualificação

Gabiente de Apoio ao
Presidente
- Secretária Geral
- Secretariado

Departamento
de
Transportes:

Departamento
de Construção
e Estruturas da
Associação:

- Parque Auto
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- Construção
de raíz
- Grandes
conservações e
manutenção

Conselho
Fiscal

Assessorias
- Economia e Finanças
- Jurídico

Departamento
de Educação e
Ação Social:
- Creche/
Berçário
- Jardim de
Infância
- CATL
- CEAC
- Centro de Dia
- SAD
- Residência
Sénior

Departamento
da Cultura:
- Espetáculos
- Cinema
- Fotografia
- Exposições
- Música

Departamento
do Ambiente,
Qualidade de
Vida:
- Parque
- Jardim
- Conservação
e Manutenção

Grandes Projetos
Projetos Comunitários

Departamento
do Desporto:
- Futsal
- Xadrez

Departamento
da Saúde:
- Gabiente
Médico
- Gabiente de
Enfermagem
- Gabinete de
Psicologia

IV.

Creche

A Creche é uma valência de cuidado e educação, onde educar é pensar a criança como um ser
importante e único (Portugal, 1998). Assim, é importante que os serviços que acolhem crianças
pequenas “se apoiem sobre dados científicos respeitantes às suas necessidades, (...) ao nível
do desenvolvimento físico mas também sensoriomotor, cognitivo, linguístico e, muito
especialmente, socio emocional” (Portugal, 1998:197). Neste sentido, a intervenção educativa
com as crianças da Creche tem por principais objetivos:
1 - Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral da criança num clima de segurança
afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de um atendimento
individualizado;
2 - Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em
todo o processo evolutivo das crianças;
3 - Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência
assegurando o seu encaminhamento adequado;
4 - Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características
individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e
diferenciadas;
5 - Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas como meio de
relação, de informação e de compreensão do mundo.
A valência Creche é frequentada atualmente por 75 crianças.
No ano de 2022, contamos avançar com as obras de construção da Nova Creche, candidatada
ao Programa PARES 2.0.
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V.

Jardim de Infância

No ano de 1997 foi publicada a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (nº 4/97 de 10/2/1997),
que é então reconhecida como “a 1ª etapa da educação básica no processo de educação ao
longo da vida, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança tendo em
vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (Artº2). É no
Jardim de Infância que a criança inicia a sua formação como cidadão, aprende as regras de
autoafirmação e de respeito pelo outro, o direito de falar e de ouvir, de esperar a sua vez e de
colaborar, de encontrar satisfação no que se faz assim como o sentido de responsabilidade e
de solidariedade.
Neste sentido, os principais objetivos desta valência são:
1 - Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida
democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
2 - Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das
culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade;
3 - Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem;
4 - Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características
individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e
diferenciadas;
5 - Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
6 - Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
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7 - Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito
da saúde individual e coletiva;
8 - Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidade e promover a melhor
orientação e encaminhamento da criança;
9 - Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a comunidade.
De acordo com as necessidades/expectativas de cada utente/família, é elaborado um plano de
cuidados individualizado, que compreende os seguintes serviços:
- Atividades orientadas de acordo com o PDI;
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Alimentação;
- Atividades extracurriculares;
- Apoio psicossocial;
- Serviço de pediatria, psicologia e enfermagem.
A valência Jardim de Infância é frequentada atualmente por 103 crianças, número que muito
provavelmente se irá manter durante o ano de 2022, o que a acontecer, implicará uma
reestruturação do seu quadro de pessoal.
Segue-se plano de atividades da valência Creche e da valência Jardim de Infância:
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Departamento:

Infância - valências de creche e Jardim de Infância

Actividade:

Objectivos

Janeiras/ Dia de Reis

Promover a tradições dos Reis magos de forma lúdica e
criativa;

Confeccionar um bolo rei

Desenvolver a linguagem

Elaborar croas de reis

Promover actividades de culinária

Meses do Ano
Jan

Fev

Mar Abr Mai Jun

6

Cantar cancões alusivas ao tema

Dia da Não Violência e da Paz

Dar a conhecer os deveres e direitos das crianças, realização
de uma mensagem com a colaboração da família.

30

Sensibilizar para ações de paz.

As emoções
Jogo das emoções para realizar a prenda do
amigo
Dia da amizade

Estimular a criatividade, desenvolver a expressão
plástica, estimular a criatividade.

1

Desenvolver a expressão plástica, desenvolver a expressão
musical.

Realização de um cartaz de mensagens sobre a
amizade, dia do abraço:

14

“canção do abraço”

Carnaval
Desfile e baile de máscaras.

Estimular a criatividade, desenvolver a expressão dramática,
desenvolver a expressão musical.

25

Canções alusivas ao carnaval.
Dia do Pai

Festejar o dia do pai
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19

Jul

Ago Set Out

Nov

Dez

Presente para o Pai;

Sensibilizar as crianças para a importância da data
Desenvolver técnicas de expressão plástica
Envolvimento parental

Dia Mundial da Árvore

Valorizar o papel da árvore no meio ambiente

Plantação de ervas aromáticas.
Decoração das salas com elementos alusivos à
Primavera.

Contactar com a natureza

Dia Mundial do Livro

Incentivar o contacto com o livro

Leitura de histórias de autores portugueses

Promover o gosto pela leitura

21

Sensibilizar para a importância do ambiente

25

Estimular o respeito pelo livro

Dia do Teatro

Sensibilizar a criança para o teatro como forma de
comunicação

28

Realização de um teatro
Elaboração de cenários e adereços

Dia Mundial da Saúde

Sensibilizar as crianças para hábitos de vida saudável, incutir
às crianças bons hábitos alimentares.

7

Atividade de culinária.

Páscoa
Elaboração da prenda da Páscoa;

Fomentar o relacionamento entre pares, controlar
movimentos de perícia e manipulação.

17

Incentivar o contacto com o livro, promover o gosto
pela leitura, estimular o respeito pelo livro, revelar
interesse pela leitura e pela escrita.

21

Jogos com ovos da Páscoa.

Dia Mundial do Livro
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Elaboração de um livro com as crianças
Incentivar o contacto com a natureza, consciencializar para
a preservação da Terra.

22

Dia da Mãe

Celebrar o dia da mãe

29

Presente para a Mãe

Sensibilizar as crianças para a importância da data

Dia Mundial da Terra
Plantação de sementeiras em vasos para a
sala;
Realização de pesquisas o planeta.
Visualização de filme de David Attenboroug.

Desenvolver técnicas de expressão plástica, dramática e
motora
Envolvimento parental
Dia Internacional da Família

Promover a importância da família na sociedade actual

Elaborar um cartaz coletivo sobre a
família(mensagens/fotos);

Potenciar momentos de partilha entre familia, criança e
instituição

Exploração de histórias sobre a família,
Construção da árvore genealógica da familia.

Reconhece a sua pertença a diferentes grupos sociais

13

Desenvolver valores

Dia Internacional do Brincar

Desenvolver a motricidade fina

Realização de um brinquedo;

Desenvolver a criatividade

Realização de jogos tradicionais no exterior.

Desenvolver técnicas de expressão plástica

Dia Mundial da Criança

Promover a socialização e a confraternização entre as
crianças da instituição.

Jogos no exterior
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27

1

Piquenique

Dia do Ambiente
Fazer reciclagem;

Desenvolver uma atitude crítica e interventiva
relativamente ao que
se passa no mundo que a rodeia

3

Jogos dos contentores no exterior.
Dia dos Oceanos

Conhecer e identificar as espécies marinhas e incentivar as
crianças a proteger os oceanos

Explorar a vida dos animais que vivem nos
oceanos, refletir sobre as questões ambientais e
os efeitos da poluição nos oceanos: da água e da
vida marítima.

Sensibilizar a protecção do ambiente

Dia de Verão

Desenvolver a criatividade, promover a exploração dos
espaços exteriores com brincadeiras livres.

21

Promover a socialização e a confraternização entre as
crianças da instituição

23

8

Actividades no exterior
Piquenique

São João- Santos Populares
São Pedro

28

Decoração dos espaços exteriores,
Bailarico.
Época Balnear

Promover momentos de diversão entre as crianças em
ambiente de praia

4A
15

Promover a socialização

Abertura do ano letivo

Consolidar as relações criança/escola
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1

Acolhimento crianças

Incutir as regras e as rotinas diárias no ambiente educativo;

Estabelecer boas relações com as famílias

Criar laços de afeto ente adultos e crianças e entre crianças;

correspondendo às suas necessidades e dúvidas

Promover a adaptação das crianças às regras, rotinas,
espaços, amigos e adultos;

Realização de quadros de regras e rotinas

Chegada do Outono

Sensibilizar as crianças para a observação da transformação
da Natureza;

21

Recolha de folhas
Elaborar um painel de Outono
Realização de pinturas, colagens e recortes

Reunião de Pais

Dar conhecimento do projeto sala
Entrega do Perfil de Desenvolvimento para validação
Assuntos de interesse geral

Dia da Música

Conhecer diferentes estilos de musicas/coreografias

30

Execução de vários tipos de Dança

Dia do Animal
Solicitar uma imagem do animal de estimação

Promover o conhecimento e contacto com diferentes
animais,
Evidenciar a importância do respeito e cuidado pelos
animais;

Dia da Alimentação

Reconhecer a importância de uma alimentação racional e
equilibrada;

Dialogo sobre o que é uma alimentação saudável

Criar hábitos alimentares correctos ;

Realização de uma actividade de culinária

conhecer hábitos alimentares de outras culturas
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4

14

Halloween

Celebrar o Halloween

Canções e decoração de sala

Vivenciar experiência de outras culturas

28

Proporcionar um ambiente característico do dia das bruxas
Usar o jogo simbólico como forma de expressão

Dia Mundial do Cinema

Dar acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual

Visualização de um filme educativo

Apresentar o cinema como uma fonte de cultura e
transmissor de conhecimento
Promover a integração e o desenvolvimento social

Debate sobre a temática

4

Registo da actividade
S. Martinho

Reviver a tradição de S. Martinho de forma lúdica e criativa

Exploração da lenda de S. Martinho

Promover o convívio entre toda a comunidade educativa

11

Preservar e valorizar as tradições populares
Início do Advento

Conhecer os costumes Natalícios

2

Desenvolver valores
Envolver as famílias
Festa de Natal

Valorizar o espirito de Família
Envolver as Famílias nas atividades escolares
Desenvolver valores:
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16

VI.

CATL

Pelo facto de não existirem orientações curriculares nacionais, os objetivos do CATL baseiamse no acordo de cooperação estabelecido com o Centro Distrital de Segurança Social e, por
outro lado, nas competências definidas no Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências
Essenciais.
Todas as atividades promovidas têm como finalidade desenvolver a criança de forma
harmoniosa e global, isto é, dotá-la de um conjunto de competências e habilidades que
promovam a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos em situações diversas. As
competências, ou seja, a integração dos conhecimentos, capacidades e atitudes, onde o saber
é entendido como “saber em uso ou em ação”, são o pilar que apoia a escolha das
oportunidades e experiências educativas que se proporcionam aos alunos.
Deste modo, podemos afirmar que todo o nosso trabalho pretende incrementar a consciência
cívica da criança, para que assim se promova a formação de cidadãos responsáveis, críticos,
ativos e intervenientes. Tal objetivo encontra-se corroborado na Lei de Bases do Sistema
Educativo (artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 46/86): “assegurar uma formação geral (…)
desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória, espírito
crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual
em harmonia com os valores da solidariedade social”.
Para a orientação do trabalho desenvolvido no CATL encontram-se definidos, no artigo 18º do
Regulamento Interno da Instituição, os objetivos que se pretendem promover. Nessa definição
tivemos o cuidado de consultar e adaptar as orientações, competências e objetivos definidos,
quer no acordo de cooperação referido quer na organização curricular do 1º Ciclo, quer ainda
nas competências definidas pelo Departamento da Educação Básica.
Em suma, a formação e construção do futuro cidadão é feita de acordo com os seguintes
objetivos:
1 - Possibilitar à criança oportunidades de realização pessoal, através de atividades livres do
seu agrado;
2 - Fomentar o espírito associativo, de iniciativa, de responsabilidade, de planificação e de
organização;
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3 - Fazer despertar a capacidade criativa e o sentido crítico;
4 - Estimular a capacidade de realização e de utilização dos recursos locais;
5 - Favorecer experiências de organização com envolvimento do meio em que vivem;
6 - Constituir um estímulo direto para o estabelecimento de relações positivas, entre famílias,
escola e comunidade;
7 - Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas como meio de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
8 - Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito
da saúde individual e coletiva;
9 - Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a comunidade;
10 - Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de
vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
11 - Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade
das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade.
De acordo com as necessidades de cada criança é elaborado um plano de intervenção que
compreende os seguintes serviços:
- Atividades orientadas de acordo com o currículo escolar;
- Atividades extracurriculares;
- Alimentação;
- Apoio psicossocial;
- Serviço de enfermagem e psicologia.
A valência CATL é frequentada atualmente por 62 crianças, número que se prevê que irá
aumentar para 80, durante o ano de 2022. Segue-se plano de atividades da valência CATL:
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setembro’21 15
Dia da Família
1 Abertura
do Ano Letivo
21 Outono
21 Dia Internacional da Paz
outubro´21 4 Dia do Animal
16 Dia da Alimentação
31 Halloween “Dia das bruxas”
novembro’2 11 São Martinho “Magusto”
1 17 Dia Mundial da Criatividade
dezembro’2 10 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos
1 21 Solstício de Inverno
25 Natal
janeiro’22 6 Dia de Reis
11 Dia Internacional do Obrigado
13 Dia da Rotação da Terra
18 Dia Internacional do Sorriso
fevereiro’22 14 Dia dos Namorados/Dia da Amizade
13 Dia Mundial da Rádio
16 Carnaval
março’22 8 Dia Internacional da Mulher
21 Dia Mundial da Floresta
19 Dia do Pai
20 Equinócio da Primavera/Dia Internacional da
Felicidade
22 Dia Mundial da Água
23 Dia Mundial da Meteorologia
abril’22 1 Dia dos Enganos
2 Dia Internacional da Consciência do Autismo
13 Dia do Beijo
25 Dia da Liberdade
17 Páscoa
maio’22 5 Dia Mundial da Higiene das Mãos
1 Dia da Mãe
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28 Dia Internacional do Brincar
junho’22 1 Dia Mundial da Criança
5 Dia Mundial do Ambiente
21 Equinócio de verão
24 Dia de São João
julho’22 5 Dia Mundial sem Sacos de Plástico
7 Dia Mundial do Chocolate
28 Dia Mundial da Conservação da Natureza
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VII.

CEAC

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido no CEAC, uma vez que não existem orientações
curriculares nacionais, o principal objetivo é apoiar a comunidade escolar, nomeadamente, as
crianças e os adolescentes que se encontrem entre o 2.º ciclo e o ensino secundário, dotandoos de competências de estudo que lhes potenciem o rendimento e o sucesso escolar.
A tendência atual é marcada pela ausência ou uso inadequado de métodos de estudo, pela
inexistência de hábitos de trabalho que favoreçam a aprendizagem, pelas atitudes negativas
face à escola e a enorme desmotivação pelas atividades escolares assim como pelo ritmo de
trabalho da nossa sociedade em geral e a consequente lacuna no que respeita ao
acompanhamento escolar por parte das famílias. Consequentemente, face à procura de ajuda
exterior, surgiu a necessidade de criar o CEAC e desse modo dar continuidade ao serviço
prestado pela Instituição, concretamente pelo Centro de Atividades dos Tempos Livres, que
acompanha as crianças do 1.º ciclo do ensino básico.
Em suma, pretendemos dotar os alunos de ferramentas e competências de estudo, no sentido
destes se sentirem cada vez mais motivados e capazes de alcançarem os seus objetivos/metas
escolares. O acompanhamento é integrado, ou seja, para além do acompanhamento
pedagógico, e concretamente para os que frequentam o 2.º e o 3.º ciclos, as questões da
segurança como, por exemplo, o transporte entre o CEAC e a escola, são asseguradas. Para os
adolescentes que frequentem o nível secundário, prestamos apoio em termos de explicações
individuais ou de grupo, pontuais e direcionadas, tal como acontece na época de fim de
períodos, época de exames e/ou provas de acesso ao ensino superior.
Assim sendo, a formação dos nossos jovens e adolescentes rege-se de acordo com os objetivos
definidos no artigo 19º do Regulamento Interno da Instituição:
1 - Desenvolver capacidades, competências, atitudes e valores;
2 - Criar metodologias de trabalho e de aprendizagem adequadas a cada aluno;
3 - Aprender técnicas de estudo e aplicar essas técnicas de acordo com as especificidades das
disciplinas;
4 - Realizar trabalhos de casa propostos pelos professores com apoio nas suas dificuldades;
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5 - Estudar as matérias lecionadas nas aulas;
6 - Realizar outras atividades extracurriculares;
7 - Adquirir cultura;
8 - Encontrar um ambiente propício ao estudo;
9 - Selecionar, recolher e organizar informação para esclarecimento de situações e resoluções
de problemas.
De acordo com as necessidades de cada situação, o adolescente tem ao seu dispor os
seguintes serviços:
- Atividades orientadas de acordo com o currículo escolar;
- Alimentação;
- Apoio psicossocial;
- Serviço de enfermagem e psicologia;
- Atividades Extracurriculares.
A valência CEAC é frequentada atualmente por 60 crianças, número que irá aumentar durante
o ano de 2022, para 70 crianças. Segue-se plano de atividades da valência CEAC:
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setembro’21

1 Abertura do Ano Letivo/Receção aos novos alunos
21 Equinócio de outono

outubro´21

31 Halloween “Dia das bruxas”

novembro’21 11 São Martinho “Magusto”
dezembro’21 21 Solstício de Inverno / Dia das palavras cruzadas
25 Natal
janeiro’22

6 Dia de Reis

fevereiro’22

14 Dia dos Namorados/Dia da Amizade

março’22

1 Carnaval
8 Dia Internacional da Mulher
19 Dia do Pai
20 Equinócio da Primavera

abril’22

1 Dia dos Enganos
6 Dia Mundial da Atividade Física
7 Dia Mundial da Saúde
17 Páscoa
18 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
25 Dia da Liberdade

maio’21

2 Dia da Mãe
15 Dia da Família
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junho’22

1 Dia Mundial da Criança
10 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
21 Equinócio de verão/ Dia Europeu da Música
24 Dia de São João

julho’22

1 Dia Internacional da Piada/ Dia Mundial das Bibliotecas
22 Dia Mundial do Cérebro
26 Dia Mundial dos Avós
28 Dia Mundial da Conservação da Natureza
30 Dia internacional do Amigo
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VIII.

Centro de Dia

Os objetivos primordiais desta valência são:
- Minorar a situação de dependência e isolamento que o processo de envelhecimento
acarreta;
- Prestar serviços que satisfaçam as necessidades básicas dos utentes;
- Prestar apoio psicossocial;
- Fomentar as relações interpessoais entre os idosos e destes com outros grupos etários.
A valência Centro de Dia é frequentada atualmente por 47 idosos, número que se irá aumentar
para 50 durante o ano de 2022.
IX.

Serviço de Apoio Domiciliário

O Amanhã da Criança possui a valência de Serviço de Apoio ao Domicílio, com capacidade para
servir, no total, 50 utentes.
O principal objetivo desta valência é a satisfação das necessidades dos indivíduos e respetivas
famílias, que, por motivo de doença, deficiência ou outros, não possam assegurar, temporária
ou permanentemente, as atividades de vida diária e/ou careçam de tratamento na doença,
contribuindo para a salvaguarda da sua integração no seu meio social natural.
A valência Serviço de Apoio Domiciliário é frequentada atualmente por 47 idosos, número que
irá aumentar para 50 durante o ano de 2022.
Segue-se plano de atividades da valência Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário:
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Departamento:
Atividade:
Celebrar Missa para os idosos que o
pretendam
Passeio Maia-Shopping
Festejos Dia de Reis
Dia mundial do Mágico
Celebrar Missa para os idosos que o
pretendam
Festa da amizade
Carnaval crianças
Carnaval com RS
Celebração da Eucaristia na Capela
Dia Internacional da mulher
Dia mundial da árvore
Dia mundial da água
Dia nacional dos centros históricos
Celebração da Eucaristia na Capela
Dia mundial da actividade física
Elaboração prenda de Páscoa
Lanche Páscoa
Dia do monumento
Dia da Liberdade
Dia mundial da dança
Dia internacional do bombeiro
Celebração da Eucaristia na Capela
Dia Internacional da Família
Dia Internacional dos Museus
Dia Mundial da Criança
Celebração da Eucaristia na Capela

Centro de Dia - SAD
Objetivos

Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Visualizar e apreciar decorações de Natal
Convívio intergeracional
Festejar a data com uma apresentação de magia
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Promover valores como a amizade e os afetos.
Comemorar a data
Comemorar a data
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Comemorar a data
Comemorar a data com plantação de árvore em zona
incendiada
Sensibilizar crianças e idosos para a importância deste bem
Visita cadeia da relação
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Caminhada no parque de Moutidos
Troca de prendas com crianças
Promover convívio idosos com Direção da Associação
Visita à Igreja da Santa Rita
Passagem documentário sobre 25 de Abril de 74
Promover o convívio interinstitucional
Convidar alguns bombeiros de Pedrouços para falarem sobre o
seu trabalho
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Promover valores da família
Comemorar a data com uma visita a um Museu
Entrega das prendas feitas pelos idosos às crianças
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
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Jan

Fev Mar Abr Mai

Meses do Ano
Jun Jul Ago

3
3
6
31
7
14
21
24
6
9
21
23
30
3
6
9
9
20
24
29
4
8
15
18
1
5

Set

Out Nov Dez

Departamento:

Meses do Ano

Centro de Dia - SAD

Atividade:

Objetivos

Dia Internacional da Família
Dia Internacional dos Museus
Dia Mundial da Criança
Celebração da Eucaristia na Capela
Dia Mundial do ambiente
Inauguração Cascata S. João
Passeio ao sr. de Matosinhos
Dia Europeu da música
Sardinhada e baile de S. João
Passeio ao S. Pedro da Afurada
Época balnear
Passeio e sardinhada
Dia Mundial dos Avós
Celebração da Eucaristia na Capela
Passeio à Srª da Saúde (Arca de Água)
Passeio ao Parque de Ermesinde
Celebração da Eucaristia na Capela
Visita à feira medieval de Leça
Passeio à festa da Senhora da
Guadalupe

Promover valores da família
Comemorar a data com uma visita a um Museu
Entrega das prendas feitas pelos idosos às crianças
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Atividade com crianças
Promover a participação dos idosos em atividades
Manter a tradição | promover as atividades lúdicas
Atividade com Residência Sénior
Comemoração da data e convívio interinstitucional
Promover as atividades lúdicas
Proporcionar duas semanas de praia
Proporcionar um dia diferente no exterior
Comemorar a data e o convívio intergeracional
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Proporcionar uma tarde diferente no exterior
Proporcionar um dia diferente no exterior
Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Proporcionar um dia diferente no exterior
Proporcionar uma tarde diferente no exterior
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Jan

Fev Mar Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set

15
18
1
5
5
8
12
22
23
26
29

10
22
27
7
12
19
4
4
7

Out Nov Dez

Departamento:
Atividade:

Centro de Dia – SAD
Objetivos

Passeio á Nossa Senhora da Saúde dos
Carvalhos

Proporcionar um dia diferente no exterior
Dia Internacional da Paz
Atividade com crianças
Dia Mundial do idoso (Semana do idoso) Comemorar a data através de convívio intergeracional.
Dia Mundial do Riso
Atividade com familiares idosos
Celebração da Eucaristia na Capela Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Passeio à Nossa Senhora do Rosário Proporcionar uma tarde diferente no exterior
Dia mundial do Castelo
Visita ao Castelo do Queijo e da Foz
Dia mundial da alimentação
Promover alimentação saudável
Dia mundial do cinema
Ida ao cinema
Celebração da Eucaristia na Capela Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Festa de S. Martinho
Comemorar a data através de convívio intergeracional
Comemorar a data com atividade realizada pelas
Dia internacional do homem
senhoras
Celebração da Eucaristia na Capela Celebrar Missa para os idosos que o pretendam
Inauguração do eventro "o natal no
jardim"

Festa de Natal com as crianças
Lanche de Natal
Passeio ao Parque Nascente
Festa de Ano Novo

Visualizar e apreciar decorações de Natal
Comemorar a data através de convívio intergeracional
Cumprir com a tradição, promover o convívio com
elementos da Direção e o espírito natalício
Visualizar e apreciar decorações de Natal
Comemoração da data e convívio interinstitucional
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Jan

Meses do Ano
Fev Mar Abr Mai Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
9
21
1
2
2
6
7
16
5
6
11
19
4
7
11
17
28
27

X.

Residência Sénior

A Residência Sénior rege-se pelos seguintes objetivos:
- Assegurar a satisfação das necessidades básicas da pessoa / residente: alojamento,
alimentação, saúde, higiene, conforto e ocupação / lazer;
- Promover a continuidade ou o restabelecimento das relações familiares e de vizinhança,
valorizando a importância da pessoa idosa na comunidade e na Instituição mantendo, em
simultâneo, a sua ligação ao seu meio natural e de uma forma particular à sua família e aos
seus amigos;
- Assegurar que a pessoa idosa atinja o nível mais elevado de funcionamento nos domínios
físico, psíquico, emocional e social, através da qualidade dos cuidados, num contexto de maior
normalidade possível, respeitando o seu sentido de individualidade, independência,
privacidade e livre expressão de opinião;
- Prestar serviços permanentes e adequados à dimensão biopsicossocial das pessoas idosas;
- Prestar cuidados individualizados e personalizados aos seus utentes;
- Fomentar a convivência social das pessoas idosas;
- Contribuir para a estabilização e o retardamento do processo de envelhecimento.
A valência Serviço de Residência Sénior é frequentada atualmente por 61 idosos, número que
deverá aumentar para 66 durante o ano de 2022.
Segue-se plano de atividades da Residência Sénior:
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Departamento:

Residência Sénior

Actividade:

Objectivos

Aniversário Residência Sénior

Comemoração do quinto ano de atividade da RS

2

Dia de Reis

Comemoração e cantares dos reis

6

Dia do Fotógrafo
Dia do Riso

Sessão fotográfica alusiva ao Inverno
Sessão de risoterapia

Dia Internacional do Vinho do Porto
Saída Mensal
Dia Mundial da Nutella
Dia da Amizade/ Dia dos Namorados

Prova de vinhos com presença de Enólogo
Brunch
Confeção de Cupcakes de Nutella

Debate "Dia Internacional da Síndrome de
Asperger"
Saída Mensal
Carnaval

Início da Primavera
Dia Internacional da Mulher
Dia do Pai/ Dia do Homem
Dia Internacional da Poesia
Dia da Árvore
Dia do Livro Português
Dia Mundial do Teatro (saída mensal)

Realização de corações de pano com alfazema para
oferecer aos utentes e lanche especial com foundue de
chocolate e morangos
Sensibilizar para a Síndrome de Asperger
Jantar com fado ao vivo

Meses do Ano
Jan

Fev

Mar

10
18
27
a def
4
14

18
a def
1

Elaboração de máscaras e pinturas faciais. Realização de
um baile de máscaras
Realização de um jardim vertical
Desfile de moda com mulheres maquilhadas e penteadas.
Oferecer uma pulseira às mulheres
Realização de um lanche especial e oferta de uma camisa
com uma gilette
Leitura de poemas, com a convidada Cristiana Rodrigues
Plantar uma árvore na horta d’O Amanhã da Criança
Apresentação de um livro português pelo escritor Álvaro
de Maio
Assistir uma peça de teatro ou Revista
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4
8

18
21
21
26
27

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Dia Internacional da Diversão no Trabalho
Dia Mundial da Atividade Física

Vídeo com todos os funcionários
Realização de diversas atividades: ginástica, jogos
tradicionais e dança

Dia Internacional da Saúde

Quizz sobre saúde com equipas e realização de lanche
saudável

Semana da Páscoa
Páscoa
Dia da Liberdade

Realização da via sacra, terço e missa - diariamente
Realização de caixas de coelhos para colcoar as amêndoas

Dia Mundial da Dança
Saída Mensal
Dia da Mãe
Dia do Bombeiro
Dia da Europa

Cantares de abril com as diversas valências d’ O Amanhã
da Criança e elaboração de cravos
Assistir a um musical
Ida a Fátima
Oferecer um vaso de seculentas a cada mulher e fazer um
painel com uma silhueta feminina
Fazer recolha de material útil para doar aos Bombeiros
Voluntários de Pedrouços
Realizar a semana da Europa com ementas, partilha de
histórias e cultura dos países selecionados

1
6
7
11 a
16
17
25
29
a def
3
4
9

Dia Mundial do Enfermeiro

Vídeo de agradecimento aos enfermeiros

12

Início do Festival da Eurovisão 2022

17

Dia Mundial Da Família

Elaboração de um vídeo com os utentes a cantar as
músicas do tempo deles, vestidos a rigor
Comemoração e convívio intergeracional com lanche,
música e poemas
Elaboração das lembranças para oferecer à família

Dia Internacional dos Museus

Visita ao Museu de Serralves / Museu dos Vitrais

18

Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de
Enfermagem
Dia do Autor Português
Dia Internacional do Brincar

Festa para as auxiliares
Apresentação de um livro da escritora Céu
Atividades com as brincadeiras do tempo dos utentes

20
22
28

Dia Mundial da Criança
Dia Mundial do Ambiente

Comemoração e convívio intergeracional com lanche
Realização de um Peddy-Paper
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16

1
5

Dia de Portugal

Realização das bandeiras de Portugal do passado até ao
presente (materiais recicláveis) e vídeo de personalidades
portuguesas
Realização de um Piquenique no Bom Jesus do Monte

10

Dia Internacional do Yoga

Aula de ioga com professora Patrícia

21

Dia de S. João

Jantar de comemoração de S. João em Alpendurada
Realização de “Jogos sem Fronteiras” - Céu
Baile de S. João com decoração
Vídeo satirico sobre as redes sociais

Dia Internacional dos Piqueniques - Passeio
Mensal

Dia Olímpico
Dia de São João
Dia Mundial das Redes Socias
Época balnear
Dia Mundial da Pizza
Dia Mundial dos Avós
Convívio entre valências
Dia do Gato
Noite Branca 2.0
Saída Mensal
Dia Mundial da Fisioterapia

Dia do Milk Shake
Vindimas
Desfolhada
Dia Internacional do Idoso e Dia Mundial da
Música
Dia Mundial dos Correios

Fazer praia na Praia da Memória
Confeção de mini pizzas para entradas do almoço
Fazer arraial de Verão com o tema havaiano e oferecer
calendários
Sardinhada em Braga
Terapia com animais no exterior
Jantar com temática especial
Passeio a Guimarães

18

A def
23
24
30
4a
15
11
26
a def
8
12
a def
8

Workshop pela Dra. Vanessa e realização de vídeo dos
utentes para a fisioterapeuta
Realização de Milk Shakes para os utentes (lanche
especial)
Realizar as vindimas numa quinta
Imitar uma desfolhada dentro da Instituição

12
a def
26
1

Festa com os utentes e oferecer um frasco de compota;
Jantar especial com concerto de fado
Enviar cartas aos meninos da escola parceira

Plano de Atividades e Orçamento 2022

9

Dia Mundial do pão e Dia Mundial da
Alimentação
Dia Nacional da Prevenção do Cancro da
Mama
Halloween
Dia do Cinema
Dia de São Martinho
Dia Internacional do Trava-Línguas
Dia dos Diabetes
Dia Mundial da Televisão
Passeio Mensal
Dia da Bolacha
Dia Internacional do Chá
Concerto de Natal
Natal com a família
Festa de Natal
Iluminação de Natal
Passagem de ano

Visita à Oficina da Regueifa em Valongo

16

Dia temático com roupa rosa e decorações rosa
Enfeites interiores
Ida ao cinema no Maia Shopping
Comemoração e convívio com lanche e realização de
cartuxos
Sessão com trava-línguas

30
31

Sessão de esclarecimento: Mitos Vs Realidade
Imitar um programa de televisão
Visita à Fábrica do Chocolate em Viana do castelo
Confeção de bolachas de natal
Ir a um salão de chá
Concerto com o Coro AudiviVocem
Lanche de Natal com familiares
Lanche especial com toda a equipa e prendas de natal
Ver as luzes de Natal ao centro do Porto
Decoração

Plano de Atividades e Orçamento 2022

5
11
13
14
21
30
4
15
16
a def
22
a def
31

XI.

Desporto

Desde 1975, O Amanhã da Criança tem conseguido cativar um conjunto de crianças e jovens
para a prática do Futsal, apostando essencialmente nos escalões de formação, assentes numa
cultura educacional e psicofísica. Muitos foram os Torneios em que a Instituição participou e,
muitas vezes, venceu, entre os quais: Torneios de Futebol de Salão, organizados pelo
Académico Futebol Clube; Torneios de Santa Maria de Águas Santas; Torneio do Bom Pastor;
Torneio de Futebol do Pedrouços Atlético Clube; Torneio Filipa de Vilhena; Torneio das
Vindimas; Torneios de Futebol de salão da Vila de Rio Tinto; Torneios de Futebol da Cidade da
Maia; Torneio de Futebol do Centro Desportivo da Nortecoope; Torneio de Futebol do Futebol
Clube do Porto; Torneio Início da Associação de Futebol do Porto; Torneios da Cidade de Vigo,
organizados pela Federação da Galiza; Torneios início organizados pela Associação de Futebol
do Porto; Provas extras, organizadas pela Associação de Futebol do Porto; Campeonatos
Distritais da Associação de Futebol do Porto; Campeonatos Nacionais da 2ª Divisão da
Federação Portuguesa de Futsal, entre outros. Os Juniores “A” foram Campeões Distritais
2013/2014.
Os praticantes de desporto desenvolvem diversas características, tais como: a cooperação; o
convívio social; a integração; o respeito pelos outros e pelas regras; a competitividade
saudável; o espírito de equipa; a disciplina e a persistência; aprendem ainda a lidar com a
vitória e também com a derrota. Quando se inicia uma prática desportiva, enquanto criança, o
Futsal, neste caso, é mais do que competir, que ganhar e perder, é ter motivação, é viver
momentos e fazer amigos, além do desenvolvimento físico e do bem-estar emocional. O
desporto ajuda as crianças: a superar a timidez ou a vergonha, a acalmarem os seus impulsos
de ansiedade, a serem menos egoístas ou individualistas, a melhorar a coordenação motora, a
corrigir possíveis defeitos físicos, a potenciar bons hábitos, a ter domínio sobre o seu corpo, a
estimular a saúde e a higiene e a ter responsabilidade e compromissos.
No ano de 2022 o Amanhã da Criança contará com 184 atletas a representar a instituição 90
em Futsal e 94 em Xadrez.
Seguem-se quadros ilustrativos do nível competitivo por escalões e género:

Plano de Atividades e Orçamento 2022

NÍVEL COMPETITIVO FEDERADO
MODALIDADE

Futsal

ESCALÃO

SEXO

Nº
TREINOS

Nº ATLETAS
FEDERADOS

mês

Infantis
Juniores
Juvenil
Benjamins
Traquinas
Petizes
TOTAL

MODALIDADE

8
8
8
8
4
4
40

Nº ATLETAS
FEDERADOS

NÃO
FEDERADOS

4
13
2
2
1
4
12
38

12
16
2
2
1
2
6
41

mês

TOTAL

10
10
10
10
10
10
10
70

NÍVEL COMPETÍTIVO
Campeonato em que se vai competir

Campeonato Distrital
Divisão de Elite
Divisão de Elite
Campeonato Distrital
Encontros Traquinas
Encontros Petizes

SEXO

Nº
TREINOS

Veteranos
Sénior
Sub 20
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12

Nº ATLETAS SELEÇÃO
NACIONAL

15
15
15
15
15
15
90

Xadrez

ESCALÃO

MODALIDADE

NÃO
FEDERADOS

Masculino

Masculino

Nº ATLETAS SELEÇÃO
NACIONAL

NÍVEL COMPETÍTIVO
Campeonato em que se vai competir

1ª Divisão Nacional
1ª Divisão Nacional
Distrital Porto
Distrital Porto
Distrital Porto
Distrital Porto
Distrital Porto

Xadrez
SEXO

ESCALÃO

Nº
TREINOS

Feminino
Nº ATLETAS
FEDERADOS

NÃO
FEDERADOS

4
4

0
1

4
1

4
4
8
4
28

0
0
1
2
4

1
2

mês

Veterano
Sénior
Sub 20
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12
TOTAL

3
11

Nº ATLETAS SELEÇÃO
NACIONAL

NÍVEL COMPETÍTIVO
Campeonato em que se vai competir

Distrital Porto

Distrital Porto
Distrital Porto
0
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Orçamento
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I.

Orçamento 2022

O orçamento para 2022 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 2022:
1) A execução orçamental a 31 de Julho de 2021 e correspondentes projeções para o
último semestre de 2021;
2) Previmos o mesmo nível da massa salarial do orçamento de 2021, dado que ficaremos
à quem da sua execução em 2021, mas atendendo ao previsível aumento do SMN
entendemos prudente manter este nível de massa salarial;
3) Previmos o número máximo de ocupação da capacidade dos utentes, nas diferentes
respostas sociais, com acordos de cooperação, bem como na Residência Sénior.
Destacamos os seguintes dados relativos ao orçamento de 2021 face ao orçamentado para
2022:
a) Diminuição de -6% dos CMVMC, face ao orçamentado para 2021. Esta diminuição fica
a dever-se ao facto da criação de sinergias entre valências com consequente
optimização e diminuição de consumos;
b) Diminuição de -10 % dos FSE´s, explicada pela previsível diminuição dos gastos com
bens e serviços de higiene e protecção individual, no decurso da pandemia. Apesar da
diminuição global dos FSE, importa referir que na sub-rubrica electricidade previmos
um aumento de 16%;
c) Os Gastos com pessoal ficarão ao nível do orçamentado para 2021, atendendo a que o
orçamentado para 2021 não se executará na sua plenitude, mas o previsível aumento
do salário mínimo nacional, ditará o nível de massa salarial orçamentado;
d) Aumento de 1% das Amortizações, dado decorrente da realização de investimentos
recentes;
e) Aumento de 8% dos custos de financiamento, resultado da celebração de dois
contratos de mútuo ao abrigo da linha de crédito COVI-19;
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f)

Diminuição de -1% das Prestações de serviços, resultado da conjuntura social,
económica e financeira que o país atravessa e respectiva repercussão nos rendimentos
das famílias e a sua implicação direta no cálculo das mensalidades.

Trata-se de um orçamento equilibrado que gerará um Resultado Líquido positivo de
34.574,56€. Prevemos a sustentabilidade financeira da Instituição.
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