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PLANO DE ACTIVIDADES -  AAJUDE / 2011 

 

 

 

“Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir um castelo…” 

(Augusto Cury, escritor brasileiro)  

 

 

 

O ano de 2011 será para sempre lembrado na AAJUDE como o ano em que, finalmente, 

se passou dos papéis, dos formulários, das papeladas e ofícios à acção.  

Este será o ano em que colocaremos a primeira pedra. 

E a segunda… E a terceira… E a quarta… 

 

Este será o ano em que se começarão a erguer os alicerces, as paredes, o telhado 

daquela que será, num Futuro muito próximo, a Casa dos nossos jovens.  

 

Este será, portanto, um ano em que será imprescindível o apoio de muitos de forma a 

que, unidos, consigamos alcançar este objectivo de há tanto tempo.  
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As grandes linhas de actuação estratégica para o ano de 2011 serão então: 

 1.    Início da construção das novas Instalações. 

 2.    Equilíbrio económico-financeiro.  

 3.  Aperfeiçoamento e uniformização dos procedimentos utilizados na AAJUDE, 

bem como actualização profissional dos funcionários. 

4. Continuação da promoção de um Plano de Actividades diversificado e 

adequado às características dos nossos jovens.  

 

 

1.  INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES 

 

2011 será, impreterivelmente, o ano em que se iniciará a construção das Novas 

Instalações. O processo do Concurso Público começa a ser desenvolvido ainda 

durante o ano de 2010 e a adjudicação da obra, bem como o início da construção, 

deverão ocorrer até ao fim do 1º Trimestre de 2011.  

A Equipa Técnica que tem acompanhado o projecto prevê um período de 18 meses 

para a construção do edifício.  

 

Este será, portanto, um ano fulcral para o Futuro da AAJUDE. Será também um ano 

extremamente trabalhoso, uma vez que o processo de construção das novas 

instalações também implica toda uma série de burocracias, de passos a seguir, de 

contactos a estabelecer que têm de ser desenvolvidos com grande rigor. 

 

 

2. EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO  

 

O EQUILÍBRIO financeiro tem sido, desde sempre, uma das mais relevantes linhas 

estratégicas da Instituição. Temos perfeita consciência de que apenas uma base 

financeira segura nos tem permitido idealizar e realizar os projectos da nossa Instituição. 
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2011 não será, portanto, excepção. Continuará a ser um ano em que nos empenharemos 

em manter esse mesmo equilíbrio. 

Porém, será também um ano de grandes investimentos. Ou melhor, será o ano d’O 

Grande Investimento. Será uma época em que teremos mais gastos, mas sempre com 

um olhar no Futuro e nos benefícios que ele, graças à candidatura oportuna ao POPH, e 

à colaboração imprescindível da Câmara de Matosinhos, à nossa gestão difícil mas 

segura e rigorosa, e à busca de diferentes parcerias, nos irá trazer.  

 

 

  PARCERIAS  

 

O reforço das parcerias já existentes, e o estabelecimento de novas parcerias, será outro 

dos objectivos estratégicos para este ano. 

Efectivamente, a existência de parcerias com escolas, instituições e mesmo empresas 

tem permitido à AAJUDE equilibrar a sua gestão económica.  

Para este ano de 2011, programámos dar continuidade à parceria estabelecida com a 

Porto Lazer (Programa da Câmara Municipal do Porto) que nos tem permitido usufruir de 

duas pistas na Piscina de Cártes e de um Campo de Ténis, uma vez por semana, sem 

qualquer custo para a AAJUDE.  

 

Será mantida também a parceria com o Centro Comercial Dolce Vita Porto, que nos tem 

possibilitado mostrar à comunidade em geral as peças realizadas pelos nossos utentes, 

ao nível da pintura e da cerâmica, constituindo uma excelente montra do trabalho que 

aqui é realizado e também das potencialidades dos jovens deficientes mentais.  

 

A Revista da AAJUDE será outro dos projectos a que daremos continuidade, mantendo 

para tal a parceria com a Lidergraf que nos tem imprimido solidariamente a nossa revista.  
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Será também reforçada a parceria com o Centro Franciscano em Leça da Palmeira, 

sendo nosso objectivo continuar a realizar as Festas de Final de Ano Lectivo e de Natal 

nas Instalações desta Instituição. 

 

Prevemos também formalizar uma parceria com a Farmácia Sousa Torres, o que nos 

permitirá receber, sem qualquer encargo, os medicamentos necessários nas nossas 

instalações.  

 

 

3. APERFEIÇOAMENTO E UNIFORMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

NA AAJUDE, BEM COMO ACTUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS. 

 

  QUALIDADE  

 

Dando continuidade ao trabalho já efectuado durante o ano de 2010, continuaremos 

a aperfeiçoar e a melhorar os procedimentos internos da AAJUDE, utilizando como 

referência os Manuais de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais – Lares 

Residenciais e Centros de Actividades Ocupacionais da Segurança Social.  

2011 será o ano em que se dará início à aplicação prática dos procedimentos. 

 

 

   FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Outra das linhas estratégicas que tem constituído, desde sempre, um objectivo 

transversal tem sido a actualização profissional dos funcionários que integram o 

Quadro da Instituição. 

Em 2011, a formação continuará a constituir um eixo fundamental, na medida em 

que consideramos que o capital humano da AAJUDE é uma das suas maiores forças. 

Efectivamente, apenas com um grupo coeso, sólido e possuidor de formação que lhes 

permita desenvolver um apoio adequado às especificidades dos jovens, 

conseguiremos trabalhar para a Excelência – o nosso grande objectivo.   
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4. CONTINUAÇÂO DA PROMOÇÃO DE UM PLANO DE ACTIVIDADES 

DIVERSIFICADO E ADEQUADO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS NOSSOS JOVENS 

 

O Plano de Actividades dos nossos jovens continuará a pautar-se pela preocupação em 

desenvolver as potencialidades de cada um, baseando-se nas características únicas e 

diferenciadas do nosso grupo. Assim, continuaremos com um plano diversificado e 

abrangente que procura constituir um impulso ao desenvolvimento de vários domínios: 

desportivo, cognitivo, criativo/artístico, tendo sempre como objectivo o desenvolvimento e 

autonomia de cada um.  

  

 

ACTIVIDADES HABITUAIS 

Ténis Adaptado 

Educação Física 

Natação 

Hipoterapia 

Horta Pedagógica 

Informática 

Tecelagem 

Pintura 

Cerâmica 

Música 

Escolaridade 

Grupos de Desenvolvimento 

 

 

É nosso objectivo também manter, além das actividades já habituais, aquela que 

recentemente temos vindo a introduzir, o SURF, que além de agregar benefícios a nível 

físico e mental, dá a todos a beleza do mar e o prazer de dominar as ondas. 
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Para tudo isto, para a mobilidade fácil e rápida que os nossos objectivos virão exigir, será 

necessária uma carrinha menos gasta, mais funcional. 

E essa também está prestes a aparecer no princípio de 2011.  

 

 

 

Assim, pedra a pedra, iremos erguer aquilo que não é mais um sonho, aquilo 

que não é mais um desenho no papel… Iremos erguer o NOSSO CASTELO… 

 

 

 

 

 

Porto, 11 de Outubro de 2010 

 

 

 

 

 

 

A Direcção 


