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ENQUADRAMENTO
A Associação A Casa do Caminho é uma associação de solidariedade social, sem fins lucrativos, com
31 anos a acolher, cuidar, proteger e dar carinho a crianças em perigo promovendo o seu
desenvolvimento integral e a concretização do seu projeto de vida.
A Direção, no cumprimento dos Estatutos, apresenta o Programa de Ação e Orçamento para o ano de
2020 cuja linha de orientação continua a ser no sentido de alcançar os objetivos estratégicos definidos,
assentes na prossecução da elevação da qualidade da nossa resposta social face ao novo paradigma
da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
No momento da elaboração deste Programa de Ação e Orçamento, acaba de ser publicado no Diário
da República, a tão esperada regulamentação para o acolhimento residencial - Dec. Lei nº 164/2019,
de 25 de outubro - cuja execução ainda está dependente de regulamentação complementar mais
específica a ser publicada até final de janeiro do próximo ano.
Tudo leva a crer que, as instituições que se dedicam ao acolhimento temporário de crianças e jovens
irão sofrer profundas alterações na sua estrutura organizacional nomeadamente no seu modus
operandi.
Desde a publicação da Lei nº 142/2015 de 8 de novembro que veio introduzir uma especial preferência
pelo acolhimento familiar para crianças até aos 6 anos de idade, temos vivido desafios de contornos
imprevisíveis, agravados pelas dúvidas que nos vão surgindo relativamente à execução prática da
regulamentação agora publicada.
É neste ambiente rodeado de fatores exógenos perturbadores, não controlados pelas organizações do
setor social que apresentamos o Programa de Ação e Orçamento para o ano 2020.
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1. ATIVIDADES
O recente Decreto-Lei n.º 164/2019 de 25 de outubro que estabelece o regime de execução da medida
de acolhimento residencial vem definir alterações que irão afetar a nossa forma de organização e
funcionamento e consequentemente condicionar a nossa ação ao longo do próximo ano, ainda que
estas careçam de regulamentação própria o que se prevê acontecer no final de mês de janeiro de 2020.
No entanto e perspetivando algumas das mudanças que terão que ser implementadas, e no que em
relação às crianças diz respeito, é nosso propósito:
 Proporcionar às crianças um ambiente saudável onde estabeleçam relações e vínculos afetivos
significativos, promotores da sua estabilidade e equilíbrio emocional;
 Respeitar as caraterísticas e as necessidades de cada criança, oferecendo-lhe experiências e
acompanhamento terapêutico, promotor do seu bem-estar e desenvolvimento integral;
 Dar oportunidade às crianças de integrarem equipamentos escolares e contextos lúdicos que
potenciem o seu desenvolvimento e contribuam para o seu bem-estar físico e emocional;
 Promover a autonomia das crianças, dotando-as de recursos para uma adequada integração
social;
 Ouvir e envolver as crianças no seu plano de intervenção individual e projeto de vida, de
acordo com a sua idade e maturidade;
 Dar continuidade à individualização dos espaços e dos pertences das crianças,
proporcionando-lhes vivências e um ambiente o mais familiar possível;
 Agilizar a definição do projeto de vida das crianças priorizando a sua reintegração na família
de origem ou em meio natural de vida.

Já em relação às famílias:
 Ouvir e envolver as famílias na definição do projeto de vida das crianças;
 Envolver e informar as famílias sobre o desenvolvimento e o dia-a-dia das crianças, assim como
sobre o plano de intervenção individual a ser realizado;
 Intervir com as famílias com base numa relação de respeito, colaboração e compromisso
mútuo, consciencializando-as para as mudanças a implementar com vista à integração da
criança no seu agregado familiar;
 Proporcionar às famílias momentos formativos e de participação nas rotinas das crianças com
vista à aquisição e reforço de competências parentais;
 Proporcionar às famílias momentos de convívio com as crianças num ambiente de privacidade
e respeito pela sua história de vida.
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2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Como acima foi dito, será um ano que irá ser condicionado pelas novas exigências estabelecidas na Lei
para o acolhimento residencial recentemente publicada, ainda a aguardar regulamentação. Daí, a
dificuldade que teremos em definir e planificar concretamente as nossas ações no que toca à dinâmica
dos serviços.
Contudo, perspetivamos que durante o ano teremos que proceder:
 A reajustamentos nas dinâmicas dos processos de trabalho;
 À reestruturação dos espaços1;
 À redefinição da orgânica dos serviços.
3. RECURSOS HUMANOS
Dada a dinâmica da implementação das alterações esperadas para o acolhimento residencial,
perspetivamos que ao nível dos recursos humanos muito haverá a fazer nomeadamente:
 Dinamizar o envolvimento dos Colaboradores na definição da orgânica dos serviços;
 Reforçar as competências técnicas e pessoais das Colaboradoras que trabalham mais
diretamente com as crianças;
 Reajustar de acordo com os perfis mais adequados a constituição das equipas de trabalho;
 Promover ações de formação profissional e de desenvolvimento pessoal;
 Dar continuidade à melhoria contínua das condições de trabalho..
4. DESTAQUES FINANCEIROS

Será nosso propósito continuar a reestruturação financeira tendo em vista fortalecer a
sustentabilidade da instituição mediante ações de:
 Promoção de novas parcerias com entidades do setor lucrativo e social, para além de pessoas
singulares;
 Fidelização dos associados, doadores e demais parceiros;
 Monitorização dos recursos disponíveis para concretização da nossa Missão;
 Consolidação orçamental;
 Criação de um fundo de reserva para fazer face a despesas não previstas.

O regime de execução do acolhimento residencial estabelece que as casas de acolhimento deverão criar unidades
residenciais com capacidade máxima de 15 crianças.
1
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5. DESTAQUES OPERACIONAIS

Na mesma linha do ano anterior e particularmente neste ano de 2020, pelas razões já explicadas, a
monitorização permanente da utilização dos recursos existentes assume especial importância. Daí as
ações a desenvolver serão:
 Supervisionar mensalmente a execução orçamental;
 Estabelecer um critério de priorização para a utilização de recursos disponíveis;
 Equilibrar a conta de exploração;
 Reduzir os custos fixos operacionais.
6. ORÇAMENTO

O Orçamento para o exercício de 2020 é o documento de suporte e enquadramento à prossecução
dos objetivos acima descritos. Serão os meios utlizados para alcançar os fins ora propostos.
6.1 PRESSUPOSTOS

O presente orçamento assenta nos seguintes pressupostos:
 Incremento de receitas próprias;
 Redução de custos fixos operacionais;
 Aumento da massa salarial por via da RMMG2;
 Reforço da capacitação dos recursos humanos e dos órgãos sociais.
6.2 ELEMENTOS CONTABÍLISTICOS

Tendo como base e referência os valores contabilísticos registados no final do 3º trimestre, com a
projeção previsional a 31 de dezembro do exercício em curso e, de acordo com as linhas orientadoras
já anteriormente referidas, foi elaborado o Orçamento para o exercício de 2020, sendo de realçar os
seguintes pontos:

2

Perspetiva-se o aumento da Remuneração Mensal Mínima Garantia para ano de 2020
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6.2.1

GASTOS

Dado que o fator humano é essencial no desenvolvimento da nossa atividade e, não se compadecer
com a utilização de tecnologias, o encargo com os recursos humanos assume proporções significativas
a nível dos custos globais de exploração – 74%.
Vários fatores contribuem para isso:
 Recrutamento de mais cuidadoras de infância;
 Impacto do aumento da RMMG nas tabelas salariais;
 Reclassificações nas carreiras profissionais e respetivos complementos salariais.
Não estão contempladas no orçamento quaisquer verbas para a adaptação das instalações conforme
estabelece o artº 32º do Dec. Lei nº 164/2019, de 25 de outubro. Segundo este preceito legal irá ser
disponibilizado um apoio financeiro às Casas de Acolhimento para se adaptarem às novas exigências
legais que, entretanto, ainda está a aguardar regulamentação.
6.2.2

RENDIMENTOS

Relativamente aos rendimentos destaca-se a previsão de um aumento das comparticipações estatais,
comparativamente ao ano de 2019, decorrente do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e
Solidário, Protocolo para o biénio 2019/2020.
Também será de salientar a perspetiva de apoio do IEFP via Medidas de Incentivo ao Emprego.
6.2.3

RESULTADO PREVISIONAL

Para o exercício de 2020, a previsão será a obtenção de um resultado negativo de -2.216,00€.
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CONCLUSÃO

Continuando a aguardar as regulamentações previstas, que vão determinar a ação e o futuro da Casa
do Caminho, esperamos que o ano de 2020 nos traga a capacidade de adaptação necessária dando
continuidade ao objetivo inicial desta Associação: A Promoção dos Direitos e a Proteção das Crianças.
Assim, à guisa de conclusão deste Programa de Ação desejamos para o ano de 2020:
- Que a angústia resultante das incertezas seja ultrapassada,
- Que a energia individual e coletiva seja motora de novos desafios, e
- Que a “Família” da Associação A Casa do Caminho (colaboradores, voluntários, sócios, amigos) seja
a presença ativa e afetiva no nosso dia-a-dia.
A toda esta grande Família desde já a nossa Gratidão.

A Direção

Luís Alberto Ferraz da Silva - Presidente
Maria de Lurdes Pereira dos Santos – Vice-Presidente
Maria da Luz Costa e Silva - Secretária
Maria Emília Cunha Folha Rocha - Tesoureira
Isabel Maria Ribas Alves - Vogal

7

ANEXOS

ORÇAMENTO

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
GASTOS E RENDIMENTOS ESPERADOS COM BASE NA CONTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Contas

Rubricas

Valores

GASTOS
61 CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS
61211 Géneros alimentares
6142 Medicamentos e artigos de saúde
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
622 Serviços especializados
623 Materiais
624 Energia e outros fluidos
625 Deslocações, estadas e transportes
6262 Comunicação
6263 Seguros
6266 Despesas de representação
6267 Limpeza, higiene e conforto
6268 Outros serviços
63
632
635
636
638

62.000
50.000
12.000
112.400
50.000
5.000
32.000
2.500
7.200
4.500
0
7.000
4.200

CUSTOS COM O PESSOAL
Remunerações ao pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguros acid.trabalho e doenças profissionais
Outros gastos com o pessoal

674.489
543.000
121.089
7.900
2.500

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
6422 Edifícios e outras construções
6423 Equipamento básico
6424 Equipamento de transporte
6425 Equipamento administrativo
6427 Outros ativos fixos tangíveis

55.588
30.833
1.128
7.725
15.630
271

68 OUTROS GASTOS E PERDAS
6811 Impostos diretos
684 Quebras
688 Outros
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
691 Juros suportados
TOTAL DOS GASTOS

5.321
232
226
4.863
0
0
909.798

RENDIMENTOS
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
72111 Abonos de família
7221 Quotizações
75 SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO
7511 Centro Regional de Segurança Social
7513 IEFP - Delegação do Norte
751501 Camara municipal de Matosinhos
7531 Donativos em dinheiro
7532 Donativos em espécie
7533 Consignação de 0.5% IRS
7534 Consignação de 15% do IVA suportado
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
78161 Venda de energia
78162 Feiras
78164 Leilões
78165 Bazar social
78169 Diversos
7873 Rendas de propriedades de investimento
788 Outros
79 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES
791 Juros obtidos
TOTAL DOS RENDIMENTOS
RESULTADOS PREVISTOS
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77.825
42.485
35.340
771.358
474.879
15.000
4.640
110.949
45.890
115.000
5.000
57.999
4.000
8.000
2.000
40.000
1.357
840
1.802
400
400
907.582
-2.216
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