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Introdução 
O Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar a atividade anual desenvolvida pela 

organização em cumprimento da sua missão, no quadro das orientações que lhe foram estabelecidas.  

Trata-se, pois, de um instrumento de retrospetiva que serve para fazer o balanço do ano, 

descrevendo as atividades realizadas em prol dos objetivos previamente traçados e dando a conhecer 

o desempenho das valências através da publicitação dos resultados alcançados. Sendo um 

instrumento de gestão que procura evidenciar os vários recursos utilizados e os fatores que 

contribuíram para os resultados em função dos objetivos estabelecidos, consubstancia uma análise 

essencial para a reflexão da organização sobre os seus pontos fortes – no sentido da sua maximização 

– mas também as suas debilidades, o que permite um autoconhecimento que favorece a melhoria 

contínua. 

Apesar de não ser uma organização orientada ao lucro, os resultados da atividade de uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), devem ser escrutinados para se aferir a sua sustentabilidade 

e capacidade de investimento, de forma a permitir uma reflexão sobre a possibilidade de 

implementação de estratégias de curto, médio e longo prazo. 

 

Objetivos 
Conforme foi apresentado na candidatura da direção, os principais objetivos desta direção eram 

trabalhar no sentido de melhorar a comunicação, aumentar a qualidade e reforçar a inclusão da 

instituição. Esses objetivos manifestaram-se em todas as decisões que foram sendo tomadas no 

decurso do ano transato e que levaram a todo um conjunto de ações e iniciativas, que refletem o 

trabalho realizado.  

 

Principais atividades realizadas 
Foram realizadas, no ano de 2021, diversas atividades e ações que serão apresentadas pela área/setor 

correspondente: 

Administrativo 
• Implementação de contabilidade analítica tendo sido criada uma primeira versão, a ser 

adaptada durante o ano de 2022; 

• Candidaturas a projetos e apoios – BPI Capacitar, BPI Infância, Lidl Mais Ajuda, Fundação 

EDP, Fundação SONAE, sem que nenhum tenha sido aprovado; Foi também realizada 

candidatura a apoios, tais como: Layoff simplificado, Retorno a Normalização, incentivo 

Ativar;pt e PEDEP; 

• Contratação de estagiários – Foram contratados estagiários através dos programas do IEFP, 

nomeadamente para auxiliar de educação, professor de inglês e de educação física, cozinha 

e serviços gerais; 

• Eliminação de economato (libertar sala ocupada) – A sala que estava a ser usado como 

economato irá ser reativada ou para a valência CATL ou para a valência Creche; 

• Referências multibanco nas faturas – Passou a ser dado aos encarregados de educação a 

possibilidade de pagamento das faturas por referência multibanco, o que representou, 

aproximadamente, 70% do total dos pagamentos; 
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• App Educabiz – implementada a app para comunicação com os pais, Educabiz, utilizada para 

comunicação diária; 

• Renovação do parque informático – aquisição de novos computadores, licenciamento e 

renovação do servidor; Renovação do sistema biométrico; Atualizações de todo o software; 

• Instalação de rede wifi – colocada cobertura wifi em toda a instituição, o que permite que os 

pais acedam em modo “Guest” e também que os educadores possam comunicar, em tempo 

real, utilizando os tablets; 

• Donativo de carrinha e venda de autocarro – foi realizado o donativo da carrinha que estava 

desativada aos bombeiros e foi feita a venda do autocarro (por motivo de impossibilidade 

de continuar o seu uso); 

• Atualização de listas (sócios, parceiros) – foi realizado um trabalho de atualização, com 

contacto direto, das listas de sócios e de parceiros; 

• Cartão de sócio – foi lançado o cartão do associado da instituição, tendo sido enviado para 

todos os sócios com quotas regularizadas até 2021; 

• Levantamento topográfico – foi realizado um levantamento topográfico da instituição; 

• Protocolo Microsoft – foi formalizado um protocolo de apoio com a Microsoft, que dá 

direito ao uso, com um custo mínimo, de licenciamento no valor de 40;000€; 

• Arranjo da parede do edificio IPI – Foi realizado o arranjo da parede do edifício 

administrativo e da Intervenção Precoce na Infância (IPI), tendo sido retiradas as pedras que 

estavam em risco de queda; 

• Renegociação seguros, comunicações, eletricidade e avenças – foram efetuadas reuniões e 

revistas condições negociais com os diversos fornecedores, no sentido de otimizar custos e 

aumentar o serviço recebido; 

• Novos regulamentos e revisão de estatutos – foram feitas revisões aos estatutos e revistos 

todos os regulamentos, de acordo com as indicações da Segurança Social e do Ministério da 

Educação; 

• Revisão de todos os planos de contingência e medidas COVID. 

Creche 
• Pintura de salas – Foi realizada a pintura das salas e remoção de material antigo; 

• Isolamento de edifício – Foi feito o isolamento no telhado do edifício, levando a reparação 

de fissuras por onde chovia; 

• Renovação do material – foi adquirido novo material didático e novos brinquedos; 

• Colocação de computadores e televisão – foram colocados computadores e televisão para 

momentos lúdicos; 

• App Educabiz – implementada app Educabiz para comunicação com os encarregados de 

educação; 

• Colocação de campainha (em curso) – em conformidade com o solicitado pelos 

encarregados de educação, está a ser colocada uma campainha no portão da creche; 

• Colocação de telemóveis e tablets nas salas – foi dado acesso a um telemóvel e colocado um 

tablet para cada sala da creche; 

• Aquisição de brincadeiras – foram adquiridas novas brincadeiras para o exterior da creche; 

• Projeto de ampliação submetido – PRR (em curso) – foi realizada uma candidatura ao Plano 

de Recuperação e resiliência, para a ampliação do edifício da creche, o que representa um 

investimento comparticipado de 1;6M de euros; 

• Ementa vegetariana – foi implementada a opção vegetariana nos menus, havendo pelo 

menos 1 dia por semana em que o menu vegetariano é para todos os utentes; 
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Pré-escolar 
• Pintura de salas – Foi realizada a pintura das salas e remoção de material antigo; 

• Isolamento de edifício – Foi feito o isolamento no telhado do edifício, levando a reparação 

de fissuras por onde chovia; 

• Renovação do material – foi adquirido novo material didático e novos brinquedos; 

• Colocação de computadores e televisão – foram colocados computadores e televisão para 

momentos lúdicos; 

• App Educabiz – implementada app Educabiz para comunicação com os encarregados de 

educação; 

• Colocação de telemóveis e tablets nas salas – foi dado acesso a um telemóvel e colocado um 

tablet para cada sala do pré-escolar; 

• Aquisição de material didático – foi adquirido novo material didático, específico para cada 

sala; 

• Contratação de estagiários para apoio – foram contratados estagiários para reforçar as salas, 

sobretudo as que têm meninos com Necessidades Educativas Especiais (NEE); 

• Ementa vegetariana – foi implementada a opção vegetariana nos menus, havendo pelo 

menos 1 dia por semana em que o menu vegetariano é para todos os utentes; 

• Processo de legalização (em curso) – Está em curso o processo de legalização do pré-escolar 

junto do Ministério da Educação. 

CATL 
• Renovação do material – foi adquirido novo material didático e novos brinquedos; 

• Colocação de computadores – colocados computadores para acesso por parte dos 

animadores; 

• Remoção de material antigo – removidos armários e outro material antigo; 

• Colocação de telemóveis e tablets nas salas – foi dado acesso a um telemóvel e colocado um 

tablet para cada sala do pré-escolar; 

• Contratação de estagiários para apoio – contratados 2 professores, para apoio ao estudo e 

para educação física; 

• Programas de férias – criados vários programas de férias, para reforço da ocupação do CATL 

nos períodos não letivos; 

• Atividades especiais (balões, faixas, avião, autocarro descapotável) – realizadas atividades 

especiais, com o intuito de dar aos utentes experiências novas e sensações diferentes, 

criando também impacto junto da comunidade; 

• Atividades extracurriculares (karate, yoga, inglês, apoio ao estudo, capoeira) – criadas 

atividades extracurriculares para enriquecer a experiência de CATL e para atrair mais 

utentes à instituição;  

• Ementa vegetariana – foi implementada a opção vegetariana nos menus, havendo pelo 

menos 1 dia por semana em que o menu vegetariano é para todos os utentes. 

Intervenção Precoce na Infância (IPI) 
• Protocolo com Teia d’ Impulsos (Mun; De Portimão) – realizada parceria com a Teia d’ 

impulsos que irá assegurar apoio por parte do Município de Portimão, através da IPI; 

• Aquisição e renovação de material – renovação do material presente nas salas para terapia, 

com investimento em novas tecnologias e em terapias inovadoras; 

• Revisão dos relatórios anuais – revisão dos documentos entregues as entidades 

competentes; 
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• Programa de Formação específico – realização de ações de formação específicas, com o 

intuito de dotar os terapeutas de conhecimentos nas últimas tendências e melhores praticas, 

procurando aumentar a qualidade da resposta. 

Reparação e conservação 
• Jardim sensorial inclusivo – criação do jardim sensorial inclusivo (investimento de 

aproximadamente 120;000€) renovando o espaço exterior da instituição; 

• Painéis solares (remoção de antigos e colocação de novos) – remoção dos painéis solares 

existentes e substituição por painéis fotovoltaicos, com a intuito de melhorar a eficiência 

energética da instituição; 

• Pintura de cozinha, secretaria e outros – Pintura de diversos espaços; 

• Aquisição de equipamento de cozinha – Aquisição de fogão e armários novos para a cozinha; 

• Colocação de portão de proteção na portaria (em curso) – colocação de portão adicional de 

segurança, para impedir que as crianças possam ir para o exterior sem supervisão; 

• Conservação de bancos exteriores – pintura e conservação de bancos exteriores; 

• Aquisição de material novo de ginásio. 

Parcerias e protocolos 
• Juntas de freguesia do concelho de Silves (Algoz, Messines, etc;) – realização de parcerias 

com todas as juntas de freguesia do concelho, para apoio financeiro ou em espécie; 

• Escola de Alcoitão – protocolo para receção de estágios da escola de Alcoitão na IPI; 

• Espap – protocolo com a ESPAP para receção de estágios na instituição; 

• ACES – Protocolo com o Agrupamento de centros de Saúde para receção das formações de 

preparação para o nascimento e recuperação pós-parto na instituição; 

• ABC – protocolo com o Algarve Biomedical Center para o envio de voluntários para participar 

nos programas de férias especiais; 

• Microsoft – protocolo com a Microsoft para donativo de licenciamento; 

• Parceiros para descontos – protocolos com diversos parceiros para descontos e ofertas a 

quem possuir o cartão de associado. 

Formação 
• IEFP – realizadas diversas ações de formação, sem custos para a instituição, dadas pelo IEFP; 

• Equipa interna – dadas ações de formação para a equipa interna, por terapeutas. 

Incentivos 
• Criação de sistema de incentivos; 

• Massagens; 

• Oferta de casacos para o uso pessoal; 

• Equipamentos (batas e aventais) para uso laboral; 

• 8 horas para faltas de natureza clinica durante um ano. 
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Resumo financeiro 
A nível financeiro a instituição denota uma situação sustentada, apresentando um resultado positivo 

de aproximadamente 135 000€, não tendo passivo a apresentar; É de se realçar, no entanto, que 

existem trabalhos em curso, relativos à obra do Jardim Sensorial Inclusivo (em curso) na ordem dos 

120 000€, o que ainda assim, representa um valor positivo provisório de 15 000 €. 

Conclusões e notas finais 
O ano de 2021 foi o primeiro ano desta direção, tendo sido particularmente desafiante, em termos de 

trabalho interno, mas também em termos das condições externas motivadas pela pandemia; Ainda 

assim, a avaliação da direção é que foi um ano muito positivo, de grande aprendizagem e de 

transformação para toda a instituição. 

É inegável a importância das parcerias, que permitiram a realização de boa parte, se não a totalidade, 

das iniciativas realizadas. 

Pensamos que os objetivos foram atingidos e, nalguns casos, até superados, mas que existe ainda 

muita coisa para melhorar e por isso continuamos, de “mangas arregaçadas”, dispostos a fazer o 

nosso melhor. 

Contamos com todos, sócios, utentes, familiares e parceiros, no sentido de continuar este caminho de 

maior qualidade, melhor comunicação e mais inclusão na nossa instituição. 

 

Bem hajam; 

 

 

 

 

 

__________________________________   

Juan Pablo Rodrigues Correia 

Presidente da direção 


