
PLANO DE 
ATIVIDADES

2023



Princípios

Foco na 
comunicação Foco na inclusão

Foco na 
qualidade

Somos aquilo que temos no coração, o que passa disso é apenas 
aparência" 

Marcelle Melo



Agenda

Projetos 2022

Plano de recuperação financeira

Componente Comunicação

Componente Inclusão

Componente Qualidade

Perguntas e resposta



Projetos 2022 – Certificação (provisória) do 
Pré-escolar e prolongamento horário



Projetos 2022 – Centro terapêutico



Atividade institucional



Projetos 2022

• Contentor com remoção de materiais inflamáveis;
• Renovação de central de incêndios, terminais e equipamento 

de segurança;
• Nova sala multiusos do CATL com consola Nintendo;
• Nova sala de informática;
• Abertura do CATL até aos 12 anos;



SALA DE INFORMÁTICA



Projetos 2022

• Pintura de salas e cozinha;
• Colocação de material na intervenção precoce;
• Pintura de espaços exteriores;
• Reativação de salas 2c e sala 5b;
• Digitalização dos processos dos utentes;
• Apoio à Ucrânia (estágios e utentes);



Projetos 2022

• Regresso sexta feira doce;
• Participação na mostra de Papas milho;
• Zumba e outras atividades comunitárias;
• Criação do cantinho da amamentação;
• Aquisição de trotinetes e conclusão da ciclovia;
• Apoio aos bombeiros e ao FC Silves (Refeições);



Projetos 2022

• Renovação de AC em várias salas;
• Prémio de Reciclagem (ALGAR);
• Protocolo com CM Portimão;
• Renovação de protocolo com CM Lagoa;
• Criação do dia do colaborador com diversas atividades;



Dia do Colaborador



Projetos 2022
• Visitas institucionais (Município de Silves, Partido Socialista, 

Padre com bênção da escola, Presidente da Segurança Social, 
ARS):

• Crescimento nas redes sociais e no site (400% em relação a 
2021);

• Criação do Canal Youtube;
• Alocação de Marketing a um recurso inclusivo (Carolina);
• Participação em aniversários: Teia D’Impulsos, FC Silves, Dia da 

Cidade, Dia da Vila de Armação de Pêra;
• Protocolo com ACEs para realização da preparação para o 

nascimento na instituição;



Projetos 2022

• Programa de Férias Al-ferias;
• Programa de Férias Inclusivo (com o Lions Clube de Silves) 

com apoio de todas as Juntas de Freguesia;
• Apoio a vários utentes (donativos, transporte, comida, 

participação nas férias)
• Formação das equipas em horário laboral;
• Formação Dir Floor Time aberta (e paga) pela comunidade 

para a equipa da intervenção precoce;



Ocupação 
/ Valência

Creche – 88 / 84 – 100% de ocupação 
+ 4 utentes extra-acordo (6 salas)

Pré-escolar – 136/138 – 98,5% de 
ocupação (6 salas)

CATL – 80/80 – 100% de ocupação (4 
salas)

Intervenção Precoce na Infância –
74/74 – 100% de ocupação



Inquérito de Satisfação
2020/2021 
Média de 3,75

2021/2022
Média de 4,15



APRESENTAÇÃO 
DE PREVISÃO E 
ORÇAMENTO



Plano de recuperação financeira

• Ações a tomar
• Redução nos RH (impacto direto nos custos com RH) através de 

reformas e não renovação de alguns contratos pontuais
• Ajuste nas mensalidades (incremento de 20%)
• Aposta no centro terapêutico
• Revisão de valores de compra na alimentação
• Aumento de atividades extracurriculares
• Aumento da creche



Componente 
Comunicação

Troca da APP para a Child
Diary)

Maior aposta no vídeo 
(colocação de estagiária)

Reforço da relação com 
parceiros (públicos, 
institucionais e privados)



Componente 
Qualidade

Reforço das atividades extracurriculares

Formação especializada

Acompanhamento e monitorização das 
atividades

Reforço dos programas de férias

Revisão da avaliação de desempenho



Componente 
inclusão

Desenvolvimento do projeto de acessibilidades

Formação e capacitação das equipas em inclusão e 
uso do equipamento inclusivo

Iniciativas de rastreio (TF, TO, PSIC) e apoio nas 
salas

Aumento do contrato com a IPI

Desenvolvimento de novas valências



Valências a desenvolver

• CACI – Centro de Atividades e de Capacitação para a 
Inclusão – 60 utentes

• Lar Residencial para Jovens e Crianças com Deficiência – 30 
utentes

• Residência de Apoio Máximo – 24 utentes
• Apoio ao Domicilio

• Adultos – 8 visitas/dias
• Crianças – 8 visitas / dia



Perguntas e respostas?


