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PLANO DE ACTIVIDADES - AAJUDE / 2013

“Um fraco Rei faz fraca a forte Gente”
Camões – Lusíadas - Canto III

Aproxima-se veloz o ano de 2013.
Vamos continuar a lutar para o vencer, com garra, com determinação e com força.

É que na AAJUDE queremos continuar a fazer forte a sua gente.

TODOS NÓS!

EIXO Nº 1
CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES

DO SONHO À REALIDADE

A AAJUDE poderá mudar-se para as tão ambicionadas e necessárias novas instalações.
Fazer mais e melhor poderá ser o lema a atingir neste novo espaço, sem barreiras
físicas, inserido numa zona verde e calma.
Estando em Matosinhos, estamos também bem servidos de instalações necessárias às
actividades exteriores, todas elas localizadas nas freguesias de Santa Cruz do Bispo e
limítrofes.
Final de Abril e o sonho será realidade! Um novo ano letivo, uma nova casa.
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EIXO Nº 2
EQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO

Desde sempre, uma das principais preocupações da AAJUDE tem sido trabalhar no
sentido de promover e manter o equilíbrio económico-financeiro da Instituição.
Para alcançar este objectivo, é feita uma gestão minuciosa e regrada que, sem nunca
descurar os aspetos essenciais e primordiais associados ao que faz mover a nossa
Instituição - o Bem- estar e a Felicidade dos nossos utentes - tenta reduzir custos e
aumentar receitas.
O envolvimento de todos aqueles que partilham o dia-a-dia da AAJUDE – Utentes,
Direção e Funcionários – é, assim, fundamental. Neste sentido, a Direção, à semelhança
do que já tem feito no passado, irá empreender um grande esforço no sentido de
sensibilizar todos para a necessidade de se empenharem nesta tónica de poupança. Se
todos derem o seu contributo, tentando controlar melhor os gastos nas suas áreas
respectivas, com certeza a redução de custos e o consequente poupar serão mais
significativos.

Contudo, tal como já foi mencionado, a preocupação com o equilíbrio económicofinanceiro da Instituição não deve afetar o regular funcionamento das actividades que
colocamos ao dispor dos nossos jovens. Aliás, temos mesmo tentado aumentar o seu
leque. Para tal, temos recorrido a projetos e a parcerias com diversas instituições, o que
nos tem permitido desenvolver estas novas actividades a custo zero.
É o caso do SURF – que continuará a ser desenvolvido em 2013.
Será ainda introduzida, a custo zero, uma nova actividade – o Golf – que, inicialmente,
apenas estará à disposição de um pequeno grupo, mas que, esperamos, possa ser
alargada, posteriormente, a novos elementos. Conseguimos desenvolver esta nova
actividade, devido a uma parceria entre a AAJUDE e a Fundação Porto Social.
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O Golf será também introduzido a custo zero, devido a uma parceria entre a AAJUDE e a
Fundação Porto Social.

PARCERIAS

As parcerias assumem particular relevo no funcionamento da nossa Instituição.
Para o ano de 2013, todas as parcerias desenvolvidas em anos anteriores serão
mantidas.
Pensamos, no entanto, relevante destacar três das que mais têm contribuído para o
equilíbrio económico-financeiro da AAJUDE:
A. Porto-Lazer – Todas as parcerias que nos permitem poupar e, ao mesmo
tempo, disponibilizar actividades aos nossos utentes são muito bem-vindas. A
parceria com a Porto-Lazer permite-nos a utilização da Piscina de Cartes e do
Complexo de Ténis do Monte Aventino, a custo zero.
B. Dolce-Vita – a Exposição-Venda neste espaço comercial tem-nos permitido
angariar dinheiro que é, posteriormente, reinvestido em novo material que é
colocado à disposição dos nossos utentes.
C. Lidergraf - ao imprimir a nossa revista, esta empresa permite-nos divulgar a
toda a Comunidade em que estamos inseridos, o que é feito na nossa
Instituição – alguns dos artigos são mesmo escritos ou ditados pelos nossos
utentes, o que transforma também a nossa publicação numa ferramenta
extraordinária para o desenvolvimento da autoestima dos nossos jovens.
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EIXO Nº 3
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DA INSTITUIÇÃO
CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE

Durante o ano de 2012, houve um investimento forte e uma dedicação marcante de toda
a Direção e Colaboradores da AAJUDE no projecto da Certificação de Qualidade
(apoiado pelo Programa Arquimedes – Qualidade dos Serviços e Organizações).
Assim, foram revistos e aprimorados todos os procedimentos internos.

O ano de 2013 será o ano, já após a certificação, em que todos os procedimentos
entrarão na rotina quotidiana da AAJUDE, contribuindo para a prestação de um ainda
melhor serviço a utentes e familiares.

POLIVALÊNCIA DOS COLABORADORES

Numa época de constantes mudanças, a AAJUDE não é excepção. É necessário
estarmos permanentemente atentos, de forma a conseguir abraçar e desenvolver
estratégias que permitam fazer face, não só às mudanças que a condição do país
acarreta, mas também às mudanças com que a passagem do tempo marca os nossos
utentes.
Neste sentido, torna-se fundamental, desenvolver o espirito de polivalência dos nossos
Colaboradores.

Em 2013, pretendemos ajustar e rever as funções dos funcionários, de forma a conseguir
suprir adequadamente todas as necessidades dos utentes e, consequentemente, da
própria Instituição.
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EIXO Nº 4
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE COLABORADORES DA AAJUDE

Na continuidade do Eixo nº3, Desenvolvimento Sustentado da Instituição, surge a
necessidade de continuar a apostar na formação, interna e externa, dos nossos
colaboradores.
Efetivamente, na AAJUDE existe a consciência de que a formação contínua é uma
excelente ferramenta de melhoria gradual dos nossos serviços e a aposta na qualidade
do serviço que prestamos tem sido, desde sempre, uma preocupação da Direção da
AAJUDE.
Assim sendo, durante 2013 continuar-se-á a investir na formação de técnicos e
colaboradores, ao mesmo tempo que continuaremos a sublinhar a relevância duma
sólida formação ética e moral.

EIXO Nº 5
PLANO DE ACTIVIDADES DOS UTENTES

As actividades disponibilizadas aos utentes são um dos principais vectores do Centro de
Actividades Ocupacionais da AAJUDE.
Assim, às actividades já desenvolvidas em anos passados, juntar-se-á uma nova
actividade – o Golf.
Importante é sublinhar o facto de, em cada Plano de Desenvolvimento do utente,
estarem traçados o perfil individual e as actividades em que cada um participa,
consoante as suas características, aptidões e preferências.
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ACTIVIDADES A DESENVOLVER EM 2013
Ténis Adaptado
Informática
Escolaridade
Tecelagem
Pintura/Cerâmica
Natação
Grupos de Desenvolvimento
AVD
Hipoterapia
Educação Física
Golf
Horta Pedagógica
Surf
Música

Com base nestes cinco eixos estratégicos, não esquecendo a dureza cortante do novo
ano que se avizinha, continuaremos a ser fortes.

Porto, 29 de Outubro de 2012

A Direção
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