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Pessoa Coletiva n.º 506 777 600  

 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 

Ano de 2019 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento à alínea c) do n.º2 do artigo 32.º e no uso da competência 

estabelecida pela alínea b) do artigo 38.º dos Estatutos da Associação, a Direção 

submete à apreciação e eventual aprovação da Assembleia Geral o Programa 

de Ação e o Orçamento para o ano de 2019. 

 

PROGRAMA DE AÇÃO 

1. Atividades no domínio da organização e funcionamento 

 Desenvolver diligências junto da DGEstE – Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares e do CDSS Porto para alargar o acordo de 

cooperação da valência de jardim-de-infância para 50 crianças; 

 Promover ações tendo em vista o alargamento do número de associados; 

 Implementar o novo Projeto Educativo da instituição e promover a sua 

divulgação junto da comunidade; 

 Aprofundar o relacionamento entre a instituição e as famílias com vista à 

qualificação da resposta educativa e formativa; 

 Manter uma atitude de proximidade em relação às autarquias e às 

instituições da sociedade civil vocacionadas para o apoio aos cidadãos e às 

famílias mais carenciadas e desestruturadas, procurando responder às suas 

solicitações e dificuldades; 

 Participar ativamente nas ações desenvolvidas pela Rede Social ao nível da 

freguesia e do município; 

 Acompanhar a ação do CME – Conselho Municipal de Educação enquanto 

instância de coordenação das políticas de educação e de formação, na 

qualidade de representantes das IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho, contribuindo para a construção do PEM – 

Projeto Educativa Municipal, instrumento de orientação estratégica. 
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2. Oferta educativa e formativa 

 Consolidar e aprofundar a oferta educativa e formativa atual, envolvendo 

as componentes curricular e de enriquecimento curricular já disponíveis; 

 Manter a disponibilidade para acolher os projetos “A Ler Vamos” e “MATIGA 

– Matemática Amiga”, desenvolvidos pela Câmara Municipal de Matosinhos 

com o objetivo de promover o sucesso escolar das crianças através de uma 

intervenção precoce na aprendizagem da leitura, da escrita e da 

matemática, envolvendo nele as profissionais docentes, as crianças e as 

famílias. 

3. Outras ofertas de atividades dirigidas aos jovens e à terceira idade 

 Tendo em conta o seu objeto social, as necessidades identificadas junto da 

comunidade, em articulação com as autarquias locais e de acordo com os 

meios disponíveis, organizar ou participar noutras atividades dirigidas aos 

jovens e à terceira idade. 

4. Gestão de Recursos 

 Consolidar os recursos humanos existentes, docentes e não docentes, 

procurando a sua valorização através da frequência de ações de formação 

e atualização profissional; 

 Implementar o sistema de avaliação de desempenho dos profissionais 

docentes e não docentes; 

 Gerir de forma adequada as instalações e os equipamentos cedidos pela 

Câmara Municipal. 

 Neste âmbito daremos sequência às diligências em curso junto da Câmara 

Municipal tendo em vista a concretização do projeto de ampliação das 

instalações, com a construção de uma zona de recreio com Sala 

Polivalente, que permita uma melhor ocupação das crianças nos seus 

períodos de lazer e o desenvolvimento das atividades curriculares e de 

enriquecimento curricular e de outras atividades envolvendo as famílias. 

 

ORÇAMENTO 

A proposta de Orçamento apresenta um resultado líquido do exercício no valor 

de 56.527,38€ correspondendo a uma previsão de gastos no valor de 644.336,13€ 

e de rendimentos no valor de 700.863,51€. Este resultado está dependente da 

evolução do processo em curso para o alargamento do acordo de cooperação 

relativo à valência de jardim-de-infância para as 50 crianças.  

Em anexo apresentamos a Demonstração de Resultados Previsionais e a Memória 

Justificativa que explicita de forma clara a proposta de Orçamento apresentada. 

 

S. Mamede de Infesta, 12 de novembro de 2018 

 

A Direção 


