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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AAÇÇÃÃOO  EE  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  

PPAARRAA  22001166  

 

IINNTTRRÓÓIITTOO::    

Este é o momento em que, claro está, não nos podemos retrair e elaborar um Plano de Ação e 

Orçamento a pensar no ato eleitoral que se avizinha e que democraticamente pode eleger novas 

ideias e novos rumos, antes, devemos assumi-lo como que da nossa continuidade se trate e, com a 

experiência do passado, olhar para o próximo exercício de 2016 com toda a atenção e baseados nos 

planos anuais de atividade pedagógica, reportados a esse período, e nos elementos contabilísticos 

setoriais disponíveis, uns francamente testados ao longo de onze anos de atividade, outros, os 

inerentes à UCC, a serem ainda reconhecidos e avaliados até ao encerramento das contas de 2015.  

Também é claro que, se não atentarmos na conjuntura económico-política que se vive em Portugal e 

na Europa, da qual não nos podemos dissociar, até porque as áreas específicas que desenvolvemos 

na ação social e na saúde tornam-nos muito dependentes do OE (Orçamento do Estado), não 

estaremos certamente a programar nem a orçar com realismo e muito menos a ser 

responsavelmente prudentes perante os efeitos dos compromissos assumidos a médio e longo prazo 

com o Estado, banca, com a criação de emprego e de contratação de serviços entre a ACREDITA e cerca 

de 60 colaboradores, e na relação com os parceiros e com outros agentes do setor económico 

privado e da economia social.  

E, se não quisermos dar o passo mais largo que a perna, não pensando em investimentos a curto 

prazo, o orçamento é naturalmente construído pela existência das valências e respostas sociais 

instituídas, não se prevendo daí advir grandes desvios na sua execução em 2016, mas escusado será 

dizer-se que as necessidades de apoio, tratamento e reabilitação dos que nos procuram e escolhem, 

encorajam-nos para a promoção e desenvolvimento das potencialidades da UCC no sentido de dar 

resposta a algo do que é ainda o calcanhar de Aquiles da nossa sociedade, hoje, felizmente, com mais 

esperança de vida, mas carente de melhor tratamento e mais digno acompanhamento. 

A ACREDITA que prima pela inovação e afirmação qualitativa no setor solidário e na cooperação com o 

Estado na especificidade do serviço público que presta, está preparada para a mudança que se 

adivinha, porque acreditamos que Portugal não mudará os valores consagrados nem deixará de ser 

um País solidário, onde a ACREDITA, consciente do seu papel de intervenção e oportuna definição de 

rumos bem traçados, jamais será abalada por quaisquer ventos e marés que eventualmente venham 

a pairar sobre a sua ação solidária, protegida pela prática contínua do bem comum consubstanciada 

pelos novos estatutos, nas três vertentes fundamentais da vida das pessoas: educação, serviço social 

comunitário e saúde.  
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AAÇÇÃÃOO  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA::    

Do Projeto Educativo trianual, muito rico em atividades de formação pessoal e social, derivam vários 

projetos pedagógicos, adaptados às faixas etárias de cada sala, sendo de destacar para o ano letivo 

2015/2016 o “Dia do Pijama” sempre com espírito de solidariedade e envolvência familiar, bem assim 

o tema “Histórias de Encantar” a desenvolver em vários subtemas até 2018. 

As respostas sociais de Creche e ensino Pré-escolar, ocupam mais de 90% da casa Mãe da ACREDITA, 

denominada sede social, com uma dotação de duzentos e vinte sete mil euros, mais de 20% do 

orçamento. Os restantes espaços, para além de também lhe serem comuns, são destinados a 

lavandaria e a toda envolvência associativa e institucional.      

SSAADD,,  CCAANNTTIINNAA  SSOOCCIIAALL,,  AATTIIVVIIDDAADDEESS  SSÉÉNNIIOORR  EE  OOUUTTRRAASS::  

Gostaríamos, ainda no decurso de 2016, de pôr em prática a ideia que temos em mente de prestação 

de cuidados continuados no domicílio, o que implicaria avultado investimento, sobretudo em 

equipamento móvel, mas a escassez de meios monetários não nos permite programar esse desejo 

para já, não obstante sentirmos que para a comunidade seria uma considerável mais-valia. 

A exemplo do apoio que temos dado não descuraremos nunca a obrigação de alertarmos entidades 

como a HABISOLVIS e CMV para, através dos programas “Viseu Habita” e Viseu Solidário” resolver 

situações de emergência a que não possamos acudir e que se podem tornar catastróficas se não 

forem tomadas medidas de proteção e segurança habitacional, como compor o telhado, melhoria de 

fachada, o arranjo de WC e da cozinha e a mudança de portas.   

As outras atividades de caráter social que envolvem mais de 200 pessoas e que implicam com 

trabalho administrativo e algum dispêndio de material, não afetam o plano de ação e orçamento, na 

medida em que umas estão programadas e dotadas por natureza e outras são ocasionais e 

sustentam-se a si próprias.  

UUCCCC::      

A especificidade deste setor de atividade, com acordo apenas para 20 camas, sem atingir a taxa 

máxima de ocupação, durante os dois primeiros meses de 2015, trouxe-nos alguns constrangimentos 

de gestão conjuntural e submeteu-nos a intenso rigor financeiro, dado o seu peso orçamental, 

complexidade laboral e administrativa. Para 2016, com a situação dos recursos humanos orientada e 

contando com mais de 85% da ocupação das camas integradas na rede nacional e média de 3 camas 

em gestão privada, calcula-se que as receitas suportem as prestações do empréstimo contraído no 

Montepio e os elevados custos de laboração, manutenção e conservação, embora difíceis de 

sustentar por muito mais tempo se o exíguo acordo com a ARSC e ISS não for alargado para, pelo 

menos, mais 5 camas, ou se não houver novos acordos com sistemas de saúde públicos e privados.    
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OORRÇÇAAMMEENNTTOO  PPRREEVVIISSIIOONNAALL    
Os números e o rigor de um orçamento, são palavra verdadeira de quem o elabora, desde que o faça 

apoiado nos juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associados a estimativas credíveis, 

numa perspetiva de progresso e de boa organização na gestão dos recursos de que se dispõe, e nós, 

como dirigentes da Acredita, empreendedores responsáveis e incondicionalmente disponíveis para a 

execução orçamental, literalmente dirigida aos utentes e a toda envolvência social e económica, sem 

reservas nem pressões de interesses alheios ao movimento associativo e solidário, partindo do 

pressuposto da política de continuidade das atividades existentes, orçamentamos individualmente as 

respostas sociais para um controlo ponderado e eficaz, tendo em vista demonstrar resultados 

analíticos de exploração setoriais, indicadores da gestão e sobretudo para informação simples e 

apropriada aos associados interessados na vida da nossa associação. 

 

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  

Não se auguram tempos fáceis nem tão pouco promissores, porquanto não temos a veleidade de 

contemplar para 2016 qualquer tipo de investimento significativo, fora do necessário à gestão 

corrente deste período orçamental.   

 

 

NOTA FINAL: - Se para o país os orçamentos são dos governos que os apresentam e dos políticos que 

ideologicamente os aprovam, para as instituições sem fins lucrativos e ideologicamente 

independentes, são os associados que decidem livre e diretamente como utentes ou em sua 

representação. Peço, por isso, a todos os presentes que dentro desse são espírito associativo, 

aprovem os documentos que vão ser submetidos a V. digna apreciação e votação. 

 

 
Travassos de Baixo, 20 de Novembro de 2015 

                                  A Direção, 
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