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I – PROGRAMA DE ACÇÃO
INTRODUÇÂO

No cumprimento dos normativos legais e estatutários, apresentamos o Programa de Ação e
Orçamento (PAO) para o ano de 2022 à Assembleia Geral da Obra do Bem Estar Rural de Baião
(OBER).
Ainda vivemos tempos de incerteza e indefinição provocados pela situação pandémica que,
apesar de menos tormentosos que o final de ano passado e início do presente ano, obriga a
sermos cautelosos tanto nas previsões como nos projetos.
Como sempre fizemos, com o cuidado de não comprometer a sustentabilidade financeira da
instituição, mantemos o propósito da contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados
junto dos nossos utentes e investimento no conforto e segurança dos equipamentos.

A – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

1. ACTIVIDADES

Para a realização dos seus objetivos a OBER desenvolve as seguintes respostas sociais
protocoladas com o Instituto da Segurança Social – Centro Distrital do Porto:

RESPOSTA SOCIAL

CRECHE

PRÉ-ESCOLAR

TERCEIRA
IDADE

SAAS

EQUIPAMENTO

UTENTES
PROTOCOLO

Creche Traquinas I

33

Creche Traquinas II

25

Jardim de Infância de Campelo

69

Jardim de Infância de Ancede

24

Jardim de Infância do Gôve

48

Jardim de Infância de Santa Marinha

24

Centro de Dia

20

Centro de Convívio

20

Serviço de Apoio Domiciliário

30

Gabinete Acção Social

100
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Em regime de parceria com as entidades abaixo mencionadas, a OBER desenvolve as
seguintes atividades:

ACTIVIDADE

PARCEIRO

Ajuda Alimentar

Banco Alimentar

Férias Desportivas e

Câmara Municipal de Baião

Culturais

IPDJ

UTENTES

100
-

2. RECURSOS HUMANOS
Para a realização das suas atividades a instituição tem o seguinte quadro de colaboradores:

COLABORADORES

CATEGORIA PROFISSIONAL

RECURSOS

Diretor Técnico

1

Educadoras de Infância

11

Ajudantes Ação Educativa

15

Trabalhadoras A. Serviços Gerais

5

Cozinheiras

6

Animador Cultural

1

Técnico de Act. Tempos Livres

1

Ajudantes Acção Directa

7

Psicólogo

1

Assistente Social

1

Escriturárias

2

Motorista

1

Técnica Oficial Contas

1

Professores AEC

2

Nutricionista

1

FUNCIONÁRIOS

52

PRESTADORES DE SERVIÇOS
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B – PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Este 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.

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

Centro de Dia

Incremento das atividades

Centro de Convívio

Diversificar atividades

SAD

Melhoria dos serviços

SAAS

Atendimento descentralizado
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2.2 – EQUIPAMENTOS

O presente eixo continua a ser prioritário na gestão. Na falta de capitais próprios para realizar
os investimentos necessários é imperativo hierarquizar os investimentos de acordo com a sua
emergência, importância e recursos disponíveis.
Foram concluídas as obras de requalificação da cozinha da sede da instituição, foi adquirido
um fogão industrial, uma carrinha para o serviço de apoio domiciliário, foi colocado teto falso
e sistema de climatização no equipamento da Creche de Campelo, num investimento ilegível
no valor global de €73.206,30, realizadas e totalmente comparticipadas pelo programa
operacional NORTE2020.
Tendo por finalidade a realização de obras de conservação e melhorias do equipamento do
Centro de Dia, foi apresentada e aprovada 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.
Finalmente, está em marcha o processo de transferência do Centro de Convívio para a
freguesia de Ancede e Ribadouro, para o qual a Câmara Municipal de Baião concedeu um
apoio de €25.000,00 para realizar as obras de adaptação do edifício da antiga escola de
Ancede.

Resumindo:
➢ Requalificação do Centro de Dia – 2022;
➢ Conclusão da transferência do Centro de Convívio para a freguesia de Ancede e
Ribadouro – 2022.

2.3 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Procuraremos, sempre que for possível, a concentração de serviços que permita a redução
dos custos de funcionamento.
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II – ORÇAMENTO

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022
O valor total de investimento para o ano de 2022 será de €141.819,97, 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);
➢ Transferência do Centro de Convívio:
Valor do investimento: €25.000,00.
Financiamento: Município de Baião.
➢ Implementação de medidas de autoprotecção:
Valor do investimento €1.000,00.
Financiamento: capitais próprios;
Resumo do financiamento:
✓ Capitais próprios: €2.000,00
✓ FEDER: €97.596,00
✓ Município: €42.223,97

REFERÊNCIAS FINAIS

Este POA fica sujeito a modificações face às oportunidades e constrangimentos que venham
a ocorrer.
Como sempre o fazemos, pedimos o voto de confiança dos associados para este PAO, e
manifestamos a nossa gratidão ao Conselho Fiscal e à Mesa da Assembleia Geral pelo o apoio
e confiança depositados no nosso trabalho.
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Aprovado em reunião da Direção a 2 de Novembro de 2021.
A Direção.
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