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Exmos Senhores Associados
Cumprindo o ciclo interno de gestão da nossa Instituição, e em plena conformidade com os estatutos
e com a lei em vigor, vimos por este meio apresentar à Assembleia Geral do Centro Social da Quinta da Boa
Vista o Plano de ação e respetivo Orçamento para o ano de 2018.
Recebemos várias sugestões de colaboradores, pais e associados, através das respostas ao
inquérito realizado em Maio-Junho 2017 e de reuniões formais (reunião de colaboradores e reunião com o
Conselho Consultivo), as quais procurámos refletir, tendo para tal em consideração os recursos e prioridades
existentes. Agradecemos novamente a participação ativa de todos os que compõem a nossa comunidade
educativa e a nossa Instituição.
Para 2018 mantemos o focus em 5 grandes áreas de trabalho. A saber:
Área Pedagógica
Recursos Humanos
Infraestruturas e equipamentos
Relações Externas
Gestão corrente
O Plano de ação definido conta com os projetos chave e prioridades para cada um destes eixos.
Neste documento consta ainda, como é natural, a execução financeira destas prioridades e do dia-a-dia da
Instituição, sob a forma de Orçamento.
Impõe-se uma nota adicional de enquadramento geral das propostas apresentadas. É com particular
intencionalidade que, continuando a ter como prioridades máximas as áreas pedagógica e de recursos humanos, temos
o imperativo de garantir a utilização do princípio da prudência e do reforço da missão social da Instituição.
Assim, as opções ao nível dos investimentos (obras e equipamentos) a efetuar em 2018 serão necessariamente
condicionadas à obtenção de subsídios. Procuraremos, como sempre, manter os padrões de qualidade e sobretudo de
segurança, através da manutenção dos ativos existentes.
A missão social da Instituição continua a revestir-se de grande importância, pelo que está expressa a nível
orçamental a proposta de não existir aumento das mensalidades para o ano 2017/2018 (além do ajuste que decorra do
modelo de cálculo em vigor vs rendimentos)
Há ainda a salientar o enquadramento externo das entidades com quem nos relacionamos, que, através de
normativos e decisões próprias, influenciam as opções tomadas no CSQBV. Falamos com particular relevo da
Segurança Social, da Câmara Municipal de Sintra e também da Escola Básica Nº1 de Meleças.

Apresentamos toda a disponibilidade para aceitar as sugestões e questões que considerem os
Exmos Associados mais pertinentes para a aprovação final do plano de ação e orçamento para 2018.
Reiteramos a satisfação, honra e alegria com que dedicamos a nossa atenção e trabalho à nossa
Instituição. Aproveitamos igualmente para agradecer a colaboração de todos ao longo deste 1º ano de
mandato.
Apresentando os nossos melhores cumprimentos.

P´la Direção

Presidente da direção | Nádia Tristão Lourenço
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Prioridade

Área Pedagógica - Projetos e ações chave
Projeto Educativo e Curricular
- Divulgação do projeto Educativo e Curricular (de sala e de Instituição)
- Articulação e avaliação entre os Projetos das Atividades de Enriquecimento Curricular e Projetos curriculares de sala e instituição
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- Continuar a dar a conhecer o dia-a-dia das Atividades de Enriquecimento Curricular aos Pais
- Atividades de Enriquecimento Curricular: Avaliação das novas integrações e respetiva continuidade
- Analisar o modelo de JI atual (6 salas homogéneas) e promover as melhorias necessárias
- Continuar a adaptação do modelo de ATL às necessidades das famílias e funcionamento da EB nº1 de Meleças
Projetos comuns em curso
Em articulação com os projetos curriculares, continuar a trabalhar as seguintes temáticas:
- Tema anual "Descobrir Portugal"
- "Conviver e partilhar" (valorização do contacto inter-geracional)
- "Verão ativo" (atividades durante julho e agosto e preparação a partir de abril; procurar entidades externas e voluntários)
- Sensibilização Ambiental (despertar a consciência ecológica através de ações específicas, p.e. utilização da horta, formação)
- "Famílias na escola" (valorizar a relação escola-família, com a apresentação e desenvolvimento de uma atividade por ano pelas famílias)
Processos e formas de trabalho
- Reforçar acompanhamento às equipas de sala e novos elementos vs maior disponibilidade da coordenadora
- Continuar a executar e avaliar o plano de organização da programação (semanal e período alargado)
- Dar continuidade ao trabalho de sistematização e realização registos formais
- Estudar a introdução de novas tecnologias no Jardim de Infãncia, com focus na vertente educativa das mesmas.

Recursos Humanos - projetos e ações chave
Formação
- Continuar a pesquisa de oportunidades vs necessidades. Elaboração do calendário anual e garantir avaliação final. Elaborar dossier de cada formação.
- Potenciar a formação por fontes internas, mas também externas (Câmara Municipal de Sintra, Entrajuda, APEI, entre outros)
Envolvimento e motivação dos colaboradores
Promover reuniões individuais com todos os colaboradores
- Sessão de equipa anual e mais 2 momentos de equipa ao longo do ano
- Promover a participação dos colaboradores na Festa de Natal para as crianças
- Continuar a realização de questionários, inquéritos de avaliação, pedidos de sugestões
Envolvimento dos pais
- Sessão de acolhimento e explicação do CSQBV para novos pais
- Continuar a solicitar a colaboração para as necessidades da Quinta (projetos concretos)
- Promover a participação dos pais na Festa de Natal para as crianças
- Continuar a realização de questionários, inquéritos de avaliação, pedidos de sugestões
Estágios/Voluntários
- Promover a formação em contexto de trabalho no CSQBV
- Continuar a receber estagiários encaminhados por entidades externas (p.e. IEFP, Escolas Secundárias, Banco de Voluntariado de Sintra, etc.)
- Continuar a promover a participação de escuteiros nas atividades da Instituição (p.e. férias na verão ativo, acampamento)

Infra-estruturas e Equipamentos - projetos e ações chave
Obras e melhoramentos
- Proceder à auditoria anual de necessidades
- Manutenção: continuar a garantir a manutenção geral base das salas e espaços exteriores
Prioridades 2018: 1) Iniciar a mudança do chão das salas; e 2) Conclusão do novo espaço de brincadeira; e 3) Renovação da entrada principal da Instituição
- Concorrer para subsídios e financiamentos de acordo com projetos lançados por entidades responsáveis
Equipamentos
- Proceder à auditoria anual de necessidades
- Manutenção: continuar a garantir a manutenção geral base dos equipamentos
Prioridades 2018: 1) Necessidades de salas e AECs; 2) Necessidades de outras valências; 3) Atualizar refeitório dos colaboradores
- Concorrer para subsídios e financiamentos lançados por entidades responsáveis
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Relações externas - projetos e ações chave
Contacto periódico com as entidades locais e municipais
- Assegurar reuniões com os responsáveis da Câmara Municipal de Sintra e Junta de Freguesia
- Enviar o plano de atividades 2018 e relatório 2017
- Enviar convites formais para os eventos da Quinta
Contacto periódico com a Segurança Social
- Promover reuniões periódicas com os responsáveis
- Continuar a assegurar boa articulação entre normas de funcionamento e requisitos da Segurança Social
Parceria e contacto permanente com a EB Meleças e Agrupamento
- Planificação do ano em conjunto (interligações, ATL, reuniões pais, necessidades conjuntas, AECs)
- Reuniões 1 vez por trimestre (Coordenação pedagógica e técnicos ATL) e no mínimo anuais com direção (EB n1 e Agrupamento)
Continuar a desenvolver os contactos com outros parceiros
- Garantir a representação do CSQBV nas reuniões da CNIS/UIPSS
- Manter o contacto com a DGESTE
- Manutenção do contacto com a Senhoria da Instituição
- Promover ações abertas à comunidade (p.e. formação)

Gestão Corrente - projetos e ações chave
Gestão Económico-Financeira
- Garantir o equilibrio económico-financeiro da Instituição
- Continuar a procura de eficiências que tragam poupanças, mantendo padrões de qualidade
Normativo externo e normativo interno
- Promover a implementação e garantir a divulgação dos novos Estatutos (resultantes da nova lei)
- Manutenção da aplicação das normas resultantes do HACCP
- Continuar a desenvolver esforços para a certificação de Qualidade em Creche (SS)
- Promover a adaptação dos documentos reguladores da Instituição, sempre que se justifique (Reg. Interno, procedimentos)
Comunicação e divulgação externa
- Assegurar a manutenção da informação do site (atualizações periódicas e área de pais) e do blog da Quinta (envio de alertas aos Pais)
- Renovar a imagem da Quinta (p.e. através da atualização do site e sinalética)
- Garantir a continuidade de comunicação formal através de circulares gerais e de circulares de sala
- Dar continuidade à divulgação externa do CSQBV (com focus no ATL); Ter um filme de divulgação
Eventos
- Garantir a existência de equipas organizadoras dos eventos da Quinta (festas de final ano, aniversário, natal)
Nutrição
- Rever e avaliar o projeto implementado e fazer os ajustes relevantes, em parceria com a equipa da cozinha
Segurança Rodoviária
- Definir novos meios para reforçar a segurança rodoviária no interior da Instituição
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A elaboração do orçamento teve como base os seguintes pressupostos:
a) Dados históricos conhecidos e apurados a 30 de setembro do corrente ano de 2017 e projetados a
31 de dezembro deste mesmo ano;
b) Receitas de exploração fixadas pela contraprestação dos utentes traduzidas no item 1.1 do
orçamento (relembramos que a mensalidade inclui tudo, com exceção de transportes, seguro anual, matrícula,
atividades de enriquecimento curricular facultativas e outras despesas, por exemplo passeios e bibes);
c) Subsídio à Exploração protocolado com o ISS (Instituto da Segurança Social) e expresso
no item 1.2.1 do mesmo orçamento.
d) A generalidade dos custos influenciados com um aumento de 2%, com um acréscimo maior em
combustíveis (5%);
e) Manutenção do apoio da Câmara Municipal de Sintra nos moldes atuais.
f) Influência das decisões da Escola Básica nº1 de Meleças/Agrupamento no número de turmas/nº de
alunos por turma, horários e consequente impacto no ATL;
g) Nova sala de jardim de infância aberta em setembro 2016 em funcionamento completo durante 2018
(total jardim de infância com 148 utentes vs capacidade para 150).
Mantendo por um lado o reforço da missão social da Quinta, conjugado com a necessidade de equilíbrio
financeiro, as quatro áreas chave do lado das receitas e do lado dos encargos estão orçamentadas da
seguinte forma:
- Vendas e Prestações de Serviços (contribuições dos utentes), representando 52,2% das receitas, dos
quais 42,8% são referentes a mensalidades que apresentam um aumento em termos absolutos vs ano
anterior em resultado da combinação do maior nº de utentes no jardim de infância (vs modelo normativo da
Segurança Social), mas, ao mesmo tempo, menores mensalidades no ATL; Orçamentámos também a
degradação no mix das mensalidades.
- Subsídios (outros proveitos), representando os restantes 47,8% das receitas, onde se destaca o
subsídio à exploração do ISS (47% das receitas); Por outro lado, o aumento de utentes que tivémos via a
nova sala não foi acompanhado pelo aumento neste subsídio (por se tratar de utentes de jardim de infância/
pré-escolar e o Estado estar a promover o ingresso em escolas públicas). Em relação a outros subsídios
orçamentámos 50% do que recebemos até à data em 2017, mantendo o princípio da prudência.
- Encargos com Pessoal, representando 76,5% do volume de gastos. Está previsto um ajustamento
salarial para 2018 (0,75%), mas cuja efetivação e forma de implementação estará sujeita à evolução da
situação económica do país, e respetivo impacto na Instituição. No que concerne aos investimentos a
efectuar, os mesmos só serão implementados se se verificar a atribuição de subsídios extra, tal como já
mencionado na introdução. Em todo o caso, para este ano orçamentámos 50% do valor investido em 2017.
O plano de ação apresentado também neste documento obedece à disponibilidade como suporte
financeiro para a sua realização. Numa análise à liquidez da Instituição, e acreditando no cumprimento
deste orçamento, estamos em crer que o ano 2018 se vai apresentar como muito desafiante, tal como
expressa a expetativa de lucro líquido negativo. Esforços adicionais na procura de eficiências continuarão a
ser colocados em marcha e os investimentos em obras só se efetivarão com receitas extra (subsídios).
Observaremos atentamente o comportamento económico e político à escala europeia e sobretudo ao
nível da realidade portuguesa, que se continua a pautar pela incerteza. Procuraremos antever e prevenir
eventuais impactos negativos na gestão e na vida da nossa Instituição e, implicitamente, na vida dos seus
utentes. Podem, pois, critérios assumidos do ponto de vista orçamental e já enumerados acima, ter de ser
ajustados ou corrigidos no decurso do ano 2018.
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