Programa de Ação e
Orçamento
ANO 2021

«O planeamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações
futuras nas decisões presentes.»

Peter Drucker
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1 Introdução
O presente Programa de Ação e Orçamento constitui um instrumento de planeamento e
gestão coerente para o ano civil de 2021, procurando apontar estratégias no sentido de
alcançar as metas identificadas para cada prioridade, tentando respeitar sempre, a
particularidade própria da INFANCOOP, que lhe confere uma identidade única.

A necessidade de planear a atividade da INFANCOOP faz-se sentir no curto prazo,
tornando-se imperioso definir e comunicar uma estratégia que, sendo clara e
compreensível, deverá estar de acordo com a atuação para o período definido. O presente
Programa de Ação tem, pois, a sua origem, mais do que na necessidade de planear o
próximo ano de atividade, estar solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada
e no consequente planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a
sua monitorização.

Para a elaboração do Programa de Ação 2021 foi adotada a metodologia Balanced

Scorecard pelas seguintes razões: necessidade de utilizar uma ferramenta de avaliação
do desempenho da organização, assegurar o desenvolvimento e a execução da estratégia
definida, descrever um sistema de avaliação, controlar o feedback, definir objetivos,
indicadores, metas e iniciativas e alinhar programas, investimentos e recursos,
culminando na adoção de um verdadeiro plano de gestão estratégica.
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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. Com uma lotação de 92 crianças em Creche, 92 no Pré-Escolar, 80 no 1.º Ciclo
do Ensino Básico e 120 no C.A.T.L. (dos quais 80 são alunos do 1º Ciclo). A instituição
acolhe presentemente 259 crianças desde os 4 meses até aos 10 anos.

2.1 Localização geográfica
A INFANCOOP está localizada nas Caldas da Rainha, na freguesia de Santo Onofre.
Caldas da Rainha é uma cidade com cerca de 30 343 habitantes no seu perímetro urbano,
sendo a segunda maior cidade do Distrito de Leiria, pertencente à NUT III Oeste da NUT
II Centro.
As entidades do meio envolvente são: Associação Cultural Desportiva e Recreativa
Arneirense, ETEO, Expoeste, Cencal, Biblioteca Municipal, Centro da Juventude, Pavilhão
Rainha D. Leonor, Agrupamento Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, Agrupamento de
Escolas D. João II, Agrupamento de Escolas Raul Proença, Escola de Hotelaria e Turismo
do Oeste, Escola de Sargentos do Exército, ESAD, Piscinas Municipais, Campo de Rugby
e Campo de Futebol, Museu da Cidade, Museu José Malhoa, Museu da Cerâmica, Museu
Barata Feyo.
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2.2 Marcos Relevantes na INFANCOOP
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2.3 Recursos Humanos
A INFANCOOP tem atualmente 42 colaboradores distribuídos da seguinte forma:
Creche

Pré-

CATL

1º Ciclo
4

Escolar
Educadores de Infância/ Professores

7

4

1

Ajudantes de Ação Educativa/ Técnicos

8

5

4

Serviços Administrativos

2

Equipa de Cozinha

4

Serviços Gerais

2

Direção Técnica

1

2.4 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 pedagógica,
um gabinete de direção técnica/sala de isolamento e um gabinete de apoio psicológico/
sala de isolamento.
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 das acessibilidades trata-se de um edifício térreo em que todas as salas têm
saída para o exterior, o que numa situação de emergência, auxilia a uma rápida
evacuação.
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2.5 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.
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
cooperadores.

2.6 Serviços Prestados
O horário de funcionamento da INFANCOOP é das 7h45 às 19h. Atualmente presta
serviços ao nível da Creche, Pré-escolar, 1.º Ciclo e CATL e dispõe, ainda, de serviço de
transporte.
A INFANCOOP oferece um programa estruturado de atividades extracurriculares, tais
como: a Música na 1ª Infância, a Sensibilização à Língua Inglesa, a Música, o Xadrez,
Ateliers do CATL, Informática, Hip Hop e os The Inventors.

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
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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. São criadas
condições para que as crianças construam aprendizagens que as façam avançar no
desenvolvimento e que decorram do envolvimento emocional e cognitivo do indivíduo na
construção de produtos culturais autênticos, que têm, como tal, um forte significado
pessoal e social.
Acredita-se que só através da diferenciação pedagógica é possível superar as
dificuldades de cada aluno/criança e da turma em geral, potencializando os seus
interesses e permitindo que todos os alunos, e cada um deles, aprendam mais e melhor.
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 contexto participativo, alicerçado em
parcerias e sustentado pela prática quotidiana no trabalho cooperativo.

3 Análise Estratégica
Dentro das entidades da Economia Social, a estratégia foca-se, pois, na criação de valor
social para os seus utentes. Só há criação de valor social se à oferta de serviços
corresponder uma efetiva procura. Neste âmbito, é, com efeito, premente que se crie
consciência da importância de pensar estrategicamente a organização. Pensar
estrategicamente mais não é, assim, do que definir objetivos, mensurar desempenhos e
divulgar resultados. Para tal, é importante que, em articulação plena, se conheça
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cabalmente a organização (interna e externamente), se defina e dê a conhecer a missão
e a visão da mesma, se programem e concretizem objetivos, implementados através de
estratégicas concertadas, para que, no final, após a sua mensuração, possamos ter a
certeza de que fizemos o que era importante e necessário tendo em conta as
necessidades das partes interessadas. Enfim, trata-se, em boa verdade, de um ciclo de
aprendizagem contínua.

3.1

Análise SWOT

A análise SWOT foi a ferramenta de gestão utilizada para o diagnóstico estratégico do
ambiente interno e externo. O termo SWOT é composto pelas iniciais das seguintes
palavras em língua Inglesa: Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos),
Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). É através da análise SWOT que se
determinam estratégias de intervenção conjugando os quatro critérios abordados.
A INFANCOOP elaborou a sua análise SWOT, mas por motivos de confidencialidade
organizacional, a mesma não será parte integrante deste documento. Todavia, será
acrescentada, como anexo, ao documento a remeter à Direção.

4 Formulação da Estratégica
4.1 Missão, Visão, Valores
MISSÃO
A INFANCOOP tem como compromisso promover e acompanhar o desenvolvimento
global da Criança, baseando-se nas práticas educativas mais atuais e em fatores
diferenciadores, tais como: o Respeito pela Individualidade e Autonomia. Promovemos e
valorizamos a cooperação com a comunidade educativa como forma de alcançar os
objetivos a que nos propomos.
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VISÃO
Ser reconhecida como Instituição de Excelência na área da Educação e do Apoio à
Infância.
VALORES
Melhoria Contínua
Promovemos uma disciplina operacional de melhoria contínua, assumida como
integrante da nossa cultura e da nossa sustentabilidade. Dedicamos sempre o nosso
melhor esforço ao cumprimento da missão, procurando, de forma constante, mantermonos atualizados, tendo em vista a excelência dos nossos serviços.
Profissionalismo
Atuamos, diariamente, na defesa dos interesses e dos 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 a autonomia de cada colaborador assumindo estes
princípios como pilares estruturantes para o processo de melhoria contínua, que por sua
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vez, mobiliza a participação ativa (apresentação de sugestões, desenvolvimento de novas
ferramentas, soluções e formas de atuar) para a resolução de problemas.
Cooperação
Encorajamos a interação e a 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 e institucional nas relações
que estabelecemos com todas as partes interessadas.

4.2 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 nela se
estabelecem.
Os nossos princípios orientadores estão presentes na cultura da Instituição e traduzemse na procura constante da satisfação das partes interessadas, na permanente melhoria
da Qualidade dos serviços que prestamos e do desempenho ambiental, tendo sempre
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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 credibilidade e competência de forma a obter
notoriedade e manter a Instituição como uma referência na área da Educação e de Apoio
à Infância.

4.3 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

ensino/aprendizagem e na formação

Excelência

no

processo

de

humanistica, promovendo os valores

indispensáveis ao exercício da cidadania plena.
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 as expectativas das Famílias e a
evolução das políticas de 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 o respeito pela legislação e pelas
normas aplicáveis.
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10. Promover a Educação Ambiental, que sensibilize para a necessidade de prevenir a
poluição e que promova a utilização sustentável dos recursos ambientais no
desenvolvimento das atividades.
11. Minimizar a produção de resíduos através de medidas de redução, reutilização e
reciclagem de materiais;
12. Melhorar a comunicação divulgando de forma transparente e rigorosa as iniciativas e
atividades da instituição junto de todas as partes interessadas.

5 Aplicação da metodologia BSC – Balanced Scorecard
Os objetivos estratégicos de uma organização são atingidos quando a gestão de topo é
capaz de difundir uma visão comum e induzir ações relevantes para se atingir o sucesso
organizacional. O BSC integra as ações Estratégicas, Operacionais e Organizacionais,
estabelecendo um processo estruturado para a criação de medidas adequadas e
objetivos em todos os níveis, possibilitando a integração entre os grupos de ações e
garantindo o alinhamento de toda a organização. O BSC age nesse grupo de ações
criando a interação e permitindo o controlo para um melhor entendimento e
processamento das informações mais relevantes.
O BSC veio inovar a gestão quando juntou indicadores de desempenho futuro, focados
estrategicamente nas 4 perspetivas: Utentes; Processos; Aprendizagem e Inovação;
Financeira. A definição e integração dos objetivos e das iniciativas dessas quatro
perspetivas constituem os pilares do sistema BSC, que devem ser ligados ao pensamento
estratégico da organização.
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A INFANCOOP considera que só garantindo a sustentabilidade da organização será
possível crescer e desenvolver-se em prol da satisfação dos seus clientes e demais
partes interessadas.
Mapa Estratégico
FINANCIAMENTO

OE1 – Garantir a sustentabilidade da Organização

Manter as fontes
de financiamento

Controlar o
orçamento

Reduzir custos

APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO

OE2 – Assegurar a participação, qualificação e motivação dos colaboradores

Motivar e
satisfazer os
colaboradores

Promover a
qualificação dos
colaboradores

CLIENTES E OUTRAS
PARTES INTERESSADAS

PROCESSO

OE3 – Assegurar a qualidade dos serviços prestados
Promover a
conservação e
segurança das
instalações e
equipamentos

Aumentar a
eficácia do
Sistema de
Gestão

Fomentar a
comunicação
com o exterior

OE4 – Alcançar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas
Envolver a
comunidade e
dotá-la de uma
perceção positiva

Promover o
desenvolvimento
e aprendizagens
das crianças e
alunos

Promover a
satisfação dos
clientes

Figura 1 ‒ Mapa Estratégico

Os objetivos operacionais resultam do desdobramento dos estratégicos, de modo a
facilitar a deﬁnição de ações concretas que visem o alcance dos mesmos, e, por
conseguinte, a eﬁcácia da estratégia.
No plano operacional, a concretização destes objetivos alicerça-se num programa de
ações que abrangem os diferentes aspetos de gestão das atividades da INFANCOOP.
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6 Programa de Ação/ Atividades
Objetivo

Ação

Operacional

Recursos/
Parcerias

OE1: Garantir a sustentabilidade da organização
Manter o subsídio anual disponibilizado pela Câmara Municipal.
Manter as fontes de
financiamento

Manter o subsídio mensal do ISS e a comparticipação do

e incentivo ao Emprego (Medida ATIVAR, Contrato-Emprego, ...).
Elaboração e análise mensal dos resultados obtidos no
documento Controlo Orçamental.
Criação de um banco de recolha de brinquedos, livros e
puericultura para a INFANCOOP.
Reduzir Custos

ISS

complemento de horário de funcionamento da Creche.
Submeter candidaturas ao IEFP no âmbito de medidas de apoio

Controlar Orçamento

CMCR

Revisão à composição das ementas de forma a reduzir custos,
mas sem colocar em causa a qualidade da alimentação.
Estabelecer protocolos com entidades para aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual a preços reduzidos.

IEFP
Oliveira – Apoio à
Gestão, Lda
Parceiros/clientes
Nutricionista
Fornecedores

OE2: Promover a qualificação, motivação e satisfação dos colaboradores
Realizar pelo menos uma ação de gestão emocional/
inteligência emocional.

Psicólogo

Disponibilização de Apoio Psicológico por um profissional.
Motivar e satisfazer

Manter ativos os protocolos com benefícios para os

os colaboradores

colaboradores.

Parceiros

Contemplar na metodologia de Avaliação de Desempenho o
critério de frequência de ações de formação enquanto

-

bonificação da avaliação do colaborador.
Promover a

Promover formação destinada aos colaboradores com especial

qualificação dos

incidência nas novas Tecnologias de Informação e

colaboradores

Comunicação e sempre que possível em regime e-learning.

Parceiros

OE3: Melhorar a qualidade dos serviços prestados
Promover a

Manter as atividades de conservação e manutenção.

-

conservação e
segurança das

Avaliar a possibilidade de ampliar as instalações com vista ao

instalações e

aumento da capacidade e melhoria das condições para a

equipamentos

realização de atividades.

Fomentar a
comunicação com o
exterior
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Manter a divulgação pública de atividades utilizando o site e o
facebook
Divulgar os resultados da avaliação da satisfação de clientes no

Cloudbyte

website.
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Continuar com a promoção de uma cultura de melhoria
Aumentar a eficiência
do Sistema de Gestão

continua junto dos gestores de processo, através da realização

-

de reuniões de equipa.
Manter o serviço de consultoria e auditoria em Qualidade.

Consultor/a
APCER

Analisar os registos e verificar quais poderão assumir o formato

Equipa da

digital em detrimento do papel.

Qualidade

OE4: Alcançar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas
Participar no concurso Árvores de Natal das Escolas da
Envolver a
comunidade e dotá-la
de uma perceção
positiva

Recolher a opinião da Comunidade perante a INFANCOOP.
Promover/participar em ações de solidariedade social que
surjam durante o ano civil.
Desenvolver atividades pedagógicas dando cumprimento aos

Promover o
desenvolvimento e
aprendizagem das

clientes

list cooperadores
Parceiros e outras
IPSS
Ministério da
Educação

Promover atividades extracurriculares.

Parceiros

Participação no programa Eco escolas.

Executar o Plano Anual de Atividades 2020/21.

satisfação dos

Facebook/mailing

documentos oficiais e às orientações da tutela.

crianças e alunos

Promover a

CMRC

iniciativa da ACCCRO.

Divulgar, no início ou no final do ano letivo, os protocolos de
parceria com benefício para os clientes.
Manter a candidatura ao Contrato Simples – 1º Ciclo.
Criar e divulgar um email para receção de sugestões e
reclamações junto da comunidade escolar.

Bandeira Azul/
Parceiros
-

Parceiros
Ministério da
Educação
Mailing list
clientes

7 Encerramentos
A prestação dos serviços é interrompida para gozo de férias da equipa e atividades de
limpeza, manutenção e desinfestação nas seguintes datas:

CARNAVAL: 15/02/2021
PÁSCOA: 01/04/2021
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VERÃO: 2 a 27/08/2021 (20 dias de férias dos colaboradores); ABERTURA: 01/09/2021
NATAL: 24/12/2021
ANO NOVO: 31/12/2021

7.1 Conta de Exploração Previsional 2021
Resultante da Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimento e
Desinvestimento é apresentado o seguinte:

Conta de Exploração Previsional para 2021
Rendimentos

1 106 312,56€

Gastos

-1 134 084,22€

Resultado Líquido do Exercício (R-G)

-27 771,67 €

Aprovado pela Direção em 04 /11 /2020

A Direção:
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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8 Anexos
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