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1 Introdução 

O Programa de Ação e Orçamento 2019 pretende ser um instrumento de gestão e 

enquadramento institucional, tendo como principal objetivo a definição de estratégias de 

atuação, programando as ações a desenvolver e afetando os respetivos recursos humanos e 

financeiros. As ações apresentadas foram definidas, tendo em consideração a Missão, Visão e 

Valores da INFANCOOP.  

Pretende-se projetar a ação da Instituição no próximo ano civil, dividindo o mesmo em duas 

grandes vertentes: o Programa de Ação e o Orçamento. Enquanto o Programa de Ação sintetiza 

as ações, atividades e projetos para o ano 2019 com o intuito de dar resposta às necessidades da 

Instituição, o orçamento apresenta a previsão de resultados, investimentos e depreciações para 

o próximo ano. 

O presente documento não pretende ser estanque, em função da colaboração de todos os que 

se identificam com a nossa causa, as ideias e projetos ou em virtude das parcerias estabelecidas, 

existirá sempre a possibilidade de implementar outras ações que não se encontram aqui 

descritas. Mais se informa que, o Programa de Ação e Orçamento 2019 que se apresenta a todos 

os cooperantes diz respeito ao início do mandato dos titulares dos Órgãos Sociais para o 

quadriénio 2019-2022.  

Antecipadamente agradece-se o empenho dos colaboradores, cooperantes, parceiros, 

voluntários e amigos na realização das ações preconizadas e no sucesso da Instituição.  
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2 Apresentação Institucional 

A INFANCOOP é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tendo sido reconhecida como 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, nos termos do Decreto-lei n.º 460/77, 

de 7 de novembro, conforme consta do despacho publicado no Diário da República, II série, n.º 

34 de 9 de fevereiro de 1980, com o NIF 500 938 814 e com sede em Caldas da Rainha, Rua 

Manuel Matos e Sousa n.º 71, 2500-857 Caldas da Rainha. A instituição acolhe presentemente 

cerca de 262 crianças, desde os 4 meses até aos 10 anos, atuando na área da Educação e do 

Apoio à Infância. 

 

2.1 Localização geográfica 

 A INFANCOOP tem a sua sede e domicílio na cidade de Caldas da Rainha, União de Freguesias de 

Santo Onofre e Serra do Bouro, concelho de Caldas da Rainha. O município das Caldas da Rainha 

posiciona-se no Oeste (NUTS III), distrito de Leiria , beneficiando da riqueza patrimonial natural 

que lhe confere a frente de costa atlântica e de excelentes acessibilidades regionais. 

Dada a localização geográfica da INFANCOOP é importante que mantenha a sua atenção para 

com as necessidades das pessoas, numa dinâmica de proximidade e de trabalho em rede com 

entidades públicas e privadas, favorecendo desta forma o desenvolvimento da comunidade de 

uma forma integrada e completa.  
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2.2 Recursos Humanos 

Os recursos humanos constituem um dos fatores determinantes do funcionamento da 

Infancoop, no alcance dos resultados e metas desejadas. A INFANCOOP tem atualmente 47 

colaboradores distribuídos da seguinte forma:   

*  Uma colaboradora de baixa médica, existindo substituição direta.  

2.3 Recursos Físicos 

A INFANCOOP está estruturada em termos de espaço físico em sete salas de Creche com casa de 

banho, quatro salas de Pré-Escolar e duas casas de banho, quatro salas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, três casas de banho, um refeitório, uma sala polivalente, um centro de recursos, quatro 

espaços de jogos e recreio, quatro casas de banho para adultos, uma cozinha, serviços 

administrativos, um gabinete de coordenação, um gabinete técnico-pedagógico e um gabinete 

de apoio psicológico/ sala de isolamento. Recentemente, procedeu-se à construção de uma sala 

polivalente para as respostas sociais Creche e Pré-Escolar.  

Todas as respostas sociais da INFANCOOP têm ao dispor das crianças recreios com diversidade 

ao nível de aparelhos certificados para cada faixa etária. 

Ao nível de acessibilidades trata-se de um edifício térreo, o que numa situação de emergência, 

auxilia a uma rápida evacuação. 

 Creche Pré-Escolar CATL 1º Ciclo 

Docentes/Psicólogo  8* 4 1 6* 

Ajudantes de Ação Educativa/ Técnicos 9* 5 4*  

Serviços Administrativos 3  

Equipa de Cozinha 4  

Serviços Gerais 3  
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2.4 Recursos Financeiros 

As principais fontes de financiamento da INFANCOOP são as comparticipações familiares, 

mensalidades e as comparticipações financeiras do Instituto de Segurança Social ao abrigo dos 

Acordos de Cooperação assinados. 

Anualmente, a INFANCOOP também se candidata ao Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar. Trata-se de uma candidatura à compensação financeira do diferencial 

remuneratório, pelo que está sempre sujeito à aprovação. Por este motivo, essa verba não está 

contemplada no Orçamento.  

Embora com menor caráter expressivo, mas igualmente importante, o facto de a INFANCOOP ser 

uma Cooperativa conta ainda com o valor das quotas dos seus cooperantes. 

 

2.5 Marcos relevantes na INFANCOOP   

A INFANCOOP surgiu de um grupo de pais que, em finais de 1974, tentou colmatar a total 

ausência de estruturas de apoio à criança dos 0 aos 3 anos, na cidade de Caldas da Rainha. A 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha cedeu o edifício da antiga cantina escolar. Este grupo de 

pais constituiu-se em Cooperativa, por escritura pública em 22 de outubro de 1975, ficando a 

denominar-se INFANCOOP - Cooperativa de Pais Trabalhadores para Apoio à Infância. 

Pretendiam-se criar estruturas e linhas de ação e dinamização que servissem à proteção e 

desenvolvimento integral da criança e apoiar os pais na educação dos seus filhos.  

O Jardim de Infância funcionava em instalações da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro foi 

integrado na INFANCOOP, passando assim a ter suporte legal. Posteriormente, passou a 
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funcionar num terreno cedido pela Câmara Municipal, em instalações pré-fabricadas. Foi aqui 

que começou também a funcionar a resposta social CATL. Paralelamente, nasce também, na 

INFANCOOP, o Centro de Educação e Recuperação de Crianças Deficientes, que apoia crianças 

dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos e Bombarral. Mais tarde, esta Resposta Social torna-

se autónoma e independente, sendo hoje o atual Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor. 

Em setembro de 1996, deixaram as instalações pré-fabricadas e passaram para um novo edifício, 

no mesmo local, com melhores condições para prosseguir com o trabalho até então 

desenvolvido.  

Em 2001, procedeu-se a obras de ampliação do novo edifício com a criação de mais três salas 

destinadas a utilização polivalente, bem como a obras de requalificação e arranjos exteriores. Em 

2008, concretizou-se uma nova ampliação do edifício, com a construção de mais três salas de 

Creche, de forma a transferir as crianças utentes da Creche Colmeia para o novo edifício, 

centralizando assim todas as Respostas Sociais no mesmo espaço. Também em 2008, a 

Instituição lançou-se em mais um desafio educacional, com a abertura do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. No ano letivo de 2009/2010, o MEM foi assumido, pela INFANCOOP, como o Modelo 

Pedagógico a seguir em todas as Respostas Sociais.  

Em 2010 iniciou-se o processo de Certificação da Qualidade. Desde julho de 2012 que a 

INFANCOOP é certificada pela APCER, Associação Portuguesa de Certificação, para Creche, Pré-

Escolar, 1.º Ciclo e CATL de acordo com a norma ISO 9001 e em simultâneo da Creche, de acordo 

com o referencial MAQRS (Modelo de Avaliação da Qualidade das Repostas Sociais do Instituto 

de Segurança Social), nível B. 
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2.6 Serviços Prestados 

Para o ano de 2019, muito embora perspetivando-se sempre melhorias e ajustamentos, a 

estrutura da INFANCOOP assenta nas respostas sociais e serviços já existentes, designadamente 

Creche, Pré-escolar, 1.º Ciclo e CATL, e numa dinâmica quotidiana suportada num grande grupo 

de profissionais que contribuem para o êxito da instituição. O horário de funcionamento da 

instituição é das 7h45 às 19h.  

Mais se informa que, a INFANCOOP disponibiliza um programa estruturado de atividades 

extracurriculares nas diferentes respostas sociais.  

2.6.1 Onde a INFANCOOP se diferencia? 

A INFANCOOP promove atividades que contribuem para o desenvolvimento integral da Criança 

e a sua compreensão do mundo e entrada na comunidade do saber, através da aquisição de 

competências ao nível emocional, cognitivo, cultural, físico, relacional e social e no domínio das 

literacias, bem como desenvolvendo o seu espírito de solidariedade, civismo e a sua autonomia, 

visando o seu crescimento harmonioso.  

Nesta perspetiva, os profissionais da Infancoop desenvolvem a sua prática pedagógica de 

acordo com o Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna. A aceitação das diferenças 

e a operacionalização dos valores da inclusão inscrevem-se, naturalmente, num clima de 

cooperação e de solidariedade. Acredita-se que só através da diferenciação pedagógica é 

possível superar as dificuldades de cada aluno/criança. Uma conceção de instituição 

democrática, ancorada em atitudes e valores como a autonomia e responsabilidade individuais, 

a justiça e ainda o respeito pela diversidade, servirá de base ao trabalho a desenvolver, num 
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contexto participativo, alicerçado em parcerias e sustentado pela prática quotidiana no trabalho 

cooperativo. 

3 Análise Estratégica 

A identificação do ambiente interno e externo revela-se muito útil para estabelecer estratégias e 

definir prioridades, tal como para decidir qual a direção a ser tomada de forma a atingir o 

objetivo pretendido, tendo sempre sob um olhar crítico, as ameaças.  

 

3.1 Análise SWOT  

Para um melhor conhecimento do ambiente envolvente, recorreu-se à análise SWOT, como 

ferramenta de gestão para um diagnóstico estratégico, o que permitiu fazer a identificação e 

análise das Forças e Fraquezas internas, bem como das Oportunidades e Ameaças externas.  

3.2 Missão, Visão, Valores 

MISSÃO 

A INFANCOOP tem como compromisso promover e acompanhar o desenvolvimento global da 

Criança, baseando-se nas mais atuais práticas educativas e em fatores diferenciadores tais como 

o Respeito pela Individualidade e Autonomia. Promovemos e valorizamos a cooperação com a 

comunidade educativa como forma de alcance dos objetivos a que nos propomos.  

 

VISÃO 

Ser reconhecida como Instituição de Excelência na área da Educação e do Apoio à Infância.  
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VALORES 

Melhoria Contínua 

Promovemos uma disciplina operacional de melhoria contínua, a qual é parte integrante da 

nossa cultura e sustentabilidade. Dedicamos sempre o nosso melhor esforço no cumprimento da 

missão, procurando, de forma constante, mantermo-nos atualizados, tendo em vista a 

excelência dos nossos serviços.  

 

Profissionalismo 

Atuamos, diariamente, na defesa dos interesses/objetivos da Instituição e de todas as partes 

interessadas com a máxima seriedade, integridade e imparcialidade. Destacamos, de entre 

outros fatores, o absoluto sigilo sobre todos os factos respeitantes à vida da Instituição.  
 

 

Respeito pelos Direitos Fundamentais 

Respeitamos e fazemos respeitar os direitos humanos, bem como a igualdade de oportunidades, 

tal como são reconhecidos pela legislação nacional e pelas convenções internacionais.   

 

Individualidade 

Primamos pela atenção à individualidade de cada Criança e pelo apoio ao desenvolvimento de 

um comportamento assertivo, cooperante e autónomo. Iniciamos a aquisição de competências e 

das aprendizagens a partir dos interesses e das vivências da Criança, de modo a motivá-la e 

integrá-la progressivamente nas mesmas.  

 

Responsabilidade e Autonomia 

Promovemos a responsabilidade e autonomia de cada colaborador como força para a melhoria 

contínua através da sua participação ativa, nomeadamente, resolvendo situações, apresentando 

sugestões e criando novas formas de ação, ferramentas e soluções. 
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Cooperação 

Encorajamos a interação e uma comunicação aberta e eficaz, de forma a promover um ambiente 

de trabalho que estimule a melhoria, a criatividade e os resultados, através do trabalho em 

equipa. A cooperação de toda a comunidade educativa é também um aspeto valorizado e 

incentivado na prática diária e no planeamento de atividades da Instituição, procurando o 

benefício mútuo. Para isto, pautamos a nossa atividade pelos mais elevados padrões de 

transparência e honestidade pessoal com todas as partes interessadas.  

  

3.3 Política da Qualidade e Ambiente 

Ao estabelecer a missão e a visão da INFANCOOP, pretendemos, por um lado, explicitar a razão 

da existência da Instituição e, por outro, definir um conjunto de intenções e de aspirações para o 

futuro, de forma a servir de inspiração para todos os intervenientes na Instituição, através da 

aplicação de padrões de conduta e de Qualidade Pedagógica, que orientem a atuação de todos 

os envolvidos.  

A INFANCOOP cumpre os requisitos da Norma ISO 9001 e do Modelo de Avaliação da Qualidade 

da Resposta Social Creche (I.S.S). A Direção assume o compromisso de implementar, rever e 

comunicar a Política e os Objetivos a todos os intervenientes, para que todos possam 

compreender e cumprir com os compromissos que ela estabelece.  

Os nossos princípios orientadores estão presentes na cultura da Instituição e traduzem-se na 

procura constante da satisfação das partes interessadas, na permanente melhoria da Qualidade 

dos serviços que prestamos e do desempenho ambiental, tendo sempre por base o objetivo da 

Excelência. Queremos conquistar a fidelização das Famílias, através de um relacionamento 

harmonioso, baseado nos princípios da Gestão da Qualidade, mantendo uma imagem de 
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credibilidade e competência de forma a obter notoriedade e manter a Instituição como uma 

referência na área da Educação. 

 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

1. Ser uma Instituição de Excelência em humanização e ensino que contribua na formação de 

Crianças capazes de se prepararem para os desafios profissionais, sociais e afetivos do futuro. 

2. Procurar de forma constante a melhoria e Excelência no processo de ensino/aprendizagem e 

na formação integral do ser humano, promovendo os valores indispensáveis ao exercício da 

cidadania e ao exercício de competências.  

3. Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento da Criança, nomeadamente na 

planificação, realização e avaliação das atividades. 

4. Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento das Famílias. 

5. Detetar continuadamente as necessidades e expectativas das Famílias e a evolução das 

políticas para a Educação. 

6. Melhorar de forma contínua a motivação, a formação e o envolvimento dos/as 

colaboradores/as, criando condições para dinamizar e enriquecer a Instituição. 

7. Estimular o trabalho em equipa, cooperante, responsável e profissional. 

8. Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão. 

9. Cumprir os requisitos que garantam a Qualidade da prestação dos serviços, a promoção da 

melhoria do desempenho ambiental e respeito pela legislação e normas aplicáveis. 

10. Promover a Educação Ambiental, perspetivando sempre a prevenção da poluição e a 

promoção da utilização sustentável dos recursos ambientais no desenvolvimento das 

atividades. 
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11. Minimizar a produção de resíduos através de medidas de redução, reutilização e reciclagem 

de materiais; 

12. Divulgar de forma transparente e rigorosa, melhorando a comunicação, com todas as partes 

interessadas. 

4 Aplicação da metodologia BSC – Balanced Scorecard 

O BSC é um instrumento de gestão que traduz a missão, visão e valores da instituição em 

objetivos e indicadores de desempenho, que deverão ser enquadrados em quatro dimensões: 

perspetiva financeira, perspetiva dos clientes, perspetiva dos processos e perspetiva de 

aprendizagem e crescimento. Assim, esta metodologia valoriza e interliga a componente 

financeira e não financeira, proporcionando um alinhamento de toda a estrutura organizacional. 
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5 Plano de Ação/ Atividades 

Objetivo 

Operacional 
Ação 

Recursos/ 

Parcerias 

OE1: Assegurar a sustentabilidade financeira 

Promover a 

angariação de 

fundos 

Dinamizar a angariação de fundos, através de diversas iniciativas, que 

permitam assegurar a sustentabilidade financeira, como por exemplo, 

consignação do IRS, donativos, arraial institucional, entre outros. 

Patrocinadores/ 

Fornecedores 

Participar em 

projetos e 

candidaturas 

Participar em projetos e candidaturas existentes, de forma a aumentar e 

qualificar os recursos institucionais e materiais, que possibilitem 

financiamento para a expansão do nosso trabalho. 

CMCR 

Portugal 2020 

Candidatar ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar.  
IGeFE 

Reduzir e 

monitorizar custos 

Elaborar e analisar mensalmente os resultados obtidos no documento 

Controlo Orçamental. 

Oliveira –Apoio à 

Gestão, Lda 

Realizar estudos comparativos dos preços de produtos e serviços no 

mercado.  
Fornecedores 

OE2: Assegurar a participação, qualificação e motivação dos colaboradores   

Aumentar o 

potencial dos 

colaboradores 

Realizar ações de formação aos colaboradores, tendo em consideração as 

necessidades demonstradas.  

Parceiros/ 

Psicólogo 

Valorizar o 

desempenho dos 

colaboradores 

Rever o sistema de avaliação de desempenho, com o objetivo de conhecer 

e medir o desempenho dos colaboradores, tendo em vista o seu 

reconhecimento e valorização. 

INFANCOOP 

Promover o 

envolvimento dos 

colaboradores 

Envolver os colaboradores em todos os níveis de planeamento e nas 

tomadas de decisão, criando um espírito de grupo e de pertença. 
INFANCOOP 
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Objetivo 

Operacional 
Ação 

Recursos/ 

Parcerias 

OE3: Assegurar a qualidade dos serviços prestados 

Melhorar as 

instalações  e 

equipamentos  

Manter as atividades de conservação e manutenção. ________ 

Garantir a segurança das instalações e equipamentos.  ________ 

Continuar os estudos para a construção do edifício polivalente.  CMCR 

 Aumentar e melhorar os meios informáticos (software e hardware).  CreateInfor  

Aumentar a 

eficiência do 

Sistema de Gestão 

Realizar o Plano Anual de Atividades 2018/19. CMCR/ USF 

Elaborar relatórios trimestrais dos indicadores de gestão e de 

monitorização de modo a permitir tomada de decisão.  

INFANCOOP/ 

Consultor 

Aumentar a 

visibilidade da 

Infancoop 

Apostar numa política forte de comunicação e potenciar a visibilidade da 

instituição.  
INFANCOOP 

Assegurar a difusão da comunicação relevante aos cooperantes e à 

comunidade em geral. 
Website 

Assegurar a atualização do sítio institucional e da página do facebook.  Website/Facebook 

OE4: Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas 

Envolver a 

comunidade 

educativa  

 

Promover ações pedagógicas dirigidas à comunidade educativa e à 

comunidade no geral. 
Parceiros 

Promover/participar em ações de solidariedade social. 
Concursos área 

solidária  

Dinamizar o aniversário da Infancoop.  INFANCOOP 

Promover o 

desenvolvimento 

dos alunos 

Promover atividades extracurriculares, como por exemplo Inglês, Natação, 

Yoga, Mindfulness, Xadrez, Música, entre outras atividades.  

Parceiros 

Outras entidades  

Promover a formação integral dos alunos numa perspetiva de cidadania. INFANCOOP 

Intensificar a 

fidelização dos 

clientes 

Divulgar os protocolos de parceria com benefício para os cooperantes. Parceiros 

Manter a candidatura ao Contrato Simples – 1º Ciclo. M. Educação 

Evidenciar junto dos clientes a proatividade, o empenho e o trabalho dos 

colaboradores e Órgãos Sociais.  
INFANCOOP 

 

6 Encerramentos 

A prestação dos serviços será interrompida nas seguintes datas: 

CARNAVAL – 04/03/2019 e 05/03/2019  

NATAL - 24/12/2019  e ANO NOVO – 31/12/2019 
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PÁSCOA – 18/04/2019 

VERÃO – 1/08/2019 a 30/08/2019 (21 dias) 

 

6.1 Conta de Exploração Previsional 2019  

 

Conta de Exploração Previsional para 2019  

Rendimentos 1.087.546,00 € 

Gastos -1.090.101,77 € 

Resultado Líquido do Período (R-G) -2.555,77 € 

Aprovado pela Direção em 09/11/2018 

A Direção: 

_______________________   _______________________ 

_______________________   _______________________ 

 _______________________ 

 

Apreciado e Votado em Assembleia Geral de 28 de novembro de 2018 
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7 Anexos 

 


