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I – PROGRAMA DE ACÇÃO 

  

 

INTRODUÇÂO 

 

No cumprimento dos normativos legais e estatutários, apresentamos o Programa de 

Acção e Orçamento (PAO) para o ano de 2021 à Assembleia Geral da Obra do Bem Estar 

Rural de Baião (OBER). 

A presente proposta de PAO acontece em plena pandemia da doença COVID19, pelo 

que, inelutavelmente, foi moldada ao actual contexto de dificuldades económicas e 

sociais. 

Inevitavelmente a OBER está a sofrer os impactos provocados pela pandemia, quer pela 

suspensão das suas actividades, com a consequente perda de comparticipações 

familiares, quer pelos episódios de doença entretanto verificados, quer pelo aumento de 

custos de funcionamento relacionados com as despesas para aquisição de equipamentos 

de protecção contra a doença Covid19. 

Entretanto, a Direcção recorreu a todos os apoios governamentais dispensados ao sector 

social, dos quais se destaca o regime de lay-off simplificado, o qual, categoricamente, 

impediu o descalabro financeiro, bem como as medidas de apoio à retoma. 

A incerteza da duração e dos efeitos da pandemia toldam qualquer exercício de 

planificação realista, motivo pelo qual o PAO para o próximo ano de 2021 faz uma revisão 

ao anterior Plano, que tinha um perfil estratégico para o presente mandato, adaptando-

o à actual situação, de maneira a não comprometer a sustentabilidade financeira da 

OBER. 

Apesar do actual contexto de dificuldades e incerteza, não queremos descurar o 

propósito de melhorar a qualidade dos serviços prestados, tanto ao nível pedagógico e 

técnico, como ao nível dos equipamentos, razão pela qual o trabalho a desenvolver 

assenta nos mesmos três eixos: valorização das respostas sociais, melhoria dos 

equipamentos e sustentabilidade financeira. 

 

 

 

 

 

 



OBER 

PROGRAMA DE ACÇÃO E ORÇAMENTO 2021 

2 

 

A – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

1. ACTIVIDADES 

 

Para a realização dos seus objetivos a OBER desenvolve as seguintes actividades, todas 

protocoladas com o Instituto da Segurança Social – Centro Distrital do Porto: 

 

RESPOSTA SOCIAL EQUIPAMENTO 
UTENTES 

PROTOCOLO 

CRECHE 
Creche Traquinas I 33 

Creche Traquinas II 25 

PRÉ-ESCOLAR 

Jardim de Infância de Campelo 69 

Jardim de Infância de Ancede 24 

Jardim de Infância do Gôve 48 

Jardim de Infância de Loivos da Ribeira 13 

Jardim de Infância de Santa Marinha 24 

TERCEIRA 

IDADE 

Centro de Dia 20 

Centro de Convívio 20 

Serviço de Apoio Domiciliário 30 

SAAS Gabinete Acção Social 100 

 

 

Em regime de parceria com as entidades de direito público e privado abaixo 

mencionadas, a OBER também desenvolve as seguintes actividades: 

 

ACTIVIDADE PARCEIRO UTENTES 

Ajuda Alimentar Banco Alimentar 100 

Férias Desportivas e 

Culturais 

Câmara Municipal de Baião 

IPDJ 
- 
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2. RECURSOS HUMANOS 

Para a realização das suas actividades a instituição tem o seguinte quadro de 

colaboradores: 

 

COLABORADORES CATEGORIA PROFISSIONAL RECURSOS   

FUNCIONÁRIOS 

54 

Diretor Técnico 1 

 

Educadoras de Infância 11 

Ajudantes Acção Educativa 15 

Trabalhadoras A. Serviços Gerais 8 

Cozinheiras 6 

Ajudantes Cozinha 1 

Animador Cultural 1 

Técnico de Act. Tempos Livres 1 

Ajudantes Acção Directa 5 

Psicólogo 1 

Assistente Social 1 

Escriturárias 2 

Motorista 1 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Técnica Oficial Contas 1 

 Professores AEC 2 

Nutricionista 1 

 

 

B – PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

 

Como anteriormente referido, o PAO assenta em três eixos: valorização das respostas 

sociais, melhoria dos equipamentos e sustentabilidade financeira. 

Os princípios que orientam a definição das prioridades estratégicas continuam a ser a 

prestação de serviços de qualidade aos utentes que estão ao cuidado da instituição e 

zelar pelo seu bem-estar; elaboração de planos de gestão em conformidade com os 

estatutos da instituição; verificação do cumprimento das normas de actividade. 

O Orçamento exprime as opções do Plano, revelando a cautela e a prudência necessárias, 

e o plano de investimento simplesmente as materializa. 
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2. MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

 

2.1 – RESPOSTAS SOCIAIS 

 

Relativamente a cada uma das respostas sociais, apresentamos as medidas a concretizar 

no ano de 2021: 

RESPOSTA SOCIAL MEDIDAS 

Creche Aquisição de material pedagógico 

Pré-escolar 
Aquisição de material pedagógico 

Aquisição de mobiliário 

Centro de Dia 
Diversificar actividades 

Aumento da capacidade 

Centro de Convívio Diversificar actividades 

SAD Incorporação de meio técnológicos 

SAAS Atendimento descentralizado 

 

 

2.2 – EQUIPAMENTOS 

 

O presente eixo continua a ser importante nas prioridades de gestão, porque existem 

vários equipamentos a carecerem de intervenção e melhoramentos, para os adequar às 

necessidades das respectivas valências e às normas de segurança em vigor. Não 

dispondo a instituição de capitais próprios para realizar esses investimentos, torna-se 

imperativo hierarquizar os investimentos de acordo com a sua emergência, importância 

e recursos disponíveis, nomeadamente financiamento comunitário. 

Nesta parte começamos por informar que as obras de requalificação da cozinha da sede 

da instituição, realizadas no âmbito de candidatura NORTE2020, estão em fase de 

conclusão. Relacionado com este investimento, a respectiva operação foi reprogramada 

em termos temporais, físicos e financeiros, passando a abranger a aquisição de uma 

carrinha, a colocação de tecto falso e sistema de climatização no equipamento da Creche 

de Campelo e a aquisição de fogão industrial, num investimento ilegível no valor global 

de €73.206,30 (antes €39.025,00) com comparticipação do FEDER de €62.225,36 (antes 

€33.171,25). 
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Tendo por finalidade a realização de obras de conservação e melhorias do equipamento 

do Centro de Dia, foi apresentada candidatura aos fundos comunitários NORTE2020 no 

valor global de €114.819,97, sendo comparticipados €97.596,00, enquanto que o valor 

não comparticipado (15%) será suportado pela Câmara Municipal de Baião enquanto 

proprietária do imóvel beneficiado. 

Levando em consideração que a resposta de pré-escolar da freguesia do Gôve foi 

transferida para o equipamento sito no Lugar das Touças, propriedade da OBER, no qual 

foram realizadas obras de adaptação propostas pela DGEstE Norte, ficando o mesmo 

com excelentes condições de funcionamento. E também levando em consideração os 

actuais tempos de incerteza e de crise económica, optamos por desistir do projecto de 

ampliação deste equipamento, que implicava uma despesa de investimento elevada e 

com recurso a dívida bancária. 

Finalmente, é intenção da Direção transferir o Centro de Convívio para a freguesia de 

Ancede e Ribadouro, concretamente para o rés-do-chão do edifício da escola do 

convento, tomando em conta a sobreposição de respostas sociais dirigidas ao mesmo 

público na freguesia de Campelo e Ovil, enquanto que a primeira não dispõem de 

qualquer resposta social dirigida à terceira idade.  

 

Resumindo: 

➢ Requalificação da cozinha da sede e aquisição de carrinha, colocação de tecto 

falso e sistema de climatização no equipamento da Creche de Campelo e 

aquisição de fogão industrial – 2021; 

➢ Requalificação do Centro de Dia – 2021; 

➢ Transferência do Centro de Convívio para a freguesia de Ancede e Ribadouro – 

2021. 

 

2.3 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

A decisão de encerramento da resposta social de pré-escolar de Loivos da Ribeira 

enquadrou-se numa medida de sustentabilidade financeira. 

Da mesma forma, a transferência da resposta de pré-escolar da freguesia do Gôve para 

o equipamento sito no Lugar das Touças, propriedade da OBER traduz-se 

inequivocamente numa medida que também promove a sustentabilidade financeira 
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imediata, uma vez que, a extinção do encargo da renda traduz-se numa poupança anual 

de €7.200,00. 

Por sua vez, a concentração de serviços que oportunamente vamos concretizando, 

significa redução nos custos de funcionamento, como sucederá com a junção das 

cozinhas da sede e do Centro de dia. 

 

Resumindo: 

➢ Transferência da resposta de pré-escolar da freguesia do Gôve – Concretizada; 

➢ Encerramento da resposta social de pré-escolar de Loivos da Ribeira – Realizada; 

➢ Concentração de serviços – A concretizar. 

 

 

II – ORÇAMENTO 

 

 

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2021 

 

O valor total de investimento para o ano de 2021 será de €215.026,27, para as seguintes 

intervenções e aquisições: 

➢ Aquisição de material pedagógico e mobiliário: 

Valor do investimento: €1.000,00. 

Financiamento: capitais próprios. 

➢ Requalificação do Centro de Dia: 

Valor do investimento: €114.819,97. 

Financiamento: FEDER (€97.596,00) e investimento camarário (€17.223,97); 

➢ Requalificação da cozinha da sede e aquisição de carrinha, colocação de tecto 

falso e sistema de climatização no equipamento da Creche de Campelo e 

aquisição de fogão industrial: 

Valor do investimento: €73.206,30. 

Financiamento: FEDER (€62.225,36) e capitais próprios (€10.980,94); 

➢ Transferência do Centro de Convívio: 

Valor do investimento: €25.000,00. 

Financiamento: capitais próprios. 

➢ Implementação de medidas de autoprotecção: 

Valor do investimento €1.000,00. 
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Financiamento: capitais próprios; 

Resumo do financiamento: 

✓ Capitais próprios: €37.980,94 

✓ FEDER: €159.821,36 

✓ Município: €17.223,97 

 

 

REFERÊNCIAS FINAIS 

 

Em anexo consta a planificação das medidas a implementar, com a respectiva descrição, 

financiamento e calendarização. 

Como já foi referido no Plano do ano transacto, esta proposta de POA, sendo aprovada, 

está sujeita a modificações em função das oportunidades e constrangimentos que 

possam a ocorrer, como efectivamente veio a suceder. 

Mais uma vez, pedimos aos sócios o seu voto de confiança neste PAO, e manifestamos 

a nossa gratidão ao Conselho Fiscal e à Mesa da Assembleia Geral pelo o apoio e 

confiança depositados no nosso trabalho. 

 

Aprovado em reunião da Direção a 14 de Outubro de 2020. 

 

A Direção. 

 
          

 


