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Relatório de Atividades da Direção / Ano de 2018 

 

 

 

De acordo com o previsto na alínea b) do artigo 30.º dos Estatutos desta 

Instituição, vem a Direção apresentar o Relatório de Atividades referente ao ano 

de 2018. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Lar das Criancinhas da Horta / O Castelinho situa-se no Concelho da Horta 

que possui cerca de 15.063 habitantes. Manteve, durante 2018, as valências de 

creche, jardim-de-infância, centro de atividades de tempos livres (CATL), rede 

de amas e gabinetes de apoio à ação social. No concelho existem mais 

instituições particulares de solidariedade social que desempenham um papel na 

mesma área de ação. 

 

Foi em 2018, que a instituição conseguiu cumprir o seu grande objetivo de 

proceder à transição para novas instalações. A inauguração ocorreu no dia 31 

de outubro, na presença de S. Ex.ª o Presidente do Governo Regional dos 

Açores, Dr. Vasco Cordeiro, da Sr.ª Secretária Regional da Solidariedade e 

Segurança Social, Dr.ª Andreia Cardoso, entre outras entidades locais e 

regionais, órgãos sociais da instituição, sócios, colaboradores, utentes e 

familiares destes. 

 

Nunca será demais destacar igualmente, que a instituição, para conseguir 

concretizar os objetivos propostos, contou com a cooperação dos colaboradores, 

dos pais e sócios da instituição, dos órgãos de gestão, do Governo Regional dos 

Açores, da Câmara Municipal da Horta, entre outros apoios e parcerias com 

instituições e empresas públicas e privadas da ilha e da Região. 
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2. CONCRETIZANDO 

 

                                                         

O funcionamento nas instalações provisórias, na Trinity House, que se prolongou 

durante dois anos, foi exigente para toda a comunidade da instituição. Se por um 

lado foi possível garantir a continuidade do funcionamento da instituição durante 

as obras de remodelação e ampliação das instalações, por outro, a adaptação 

das instalações nunca permitiu a garantia das condições adequadas às 

necessidades de uma instituição com tantos utentes. Entre os maiores 

problemas encontravam-se as condições de funcionamento da cozinha, o 

espaço de refeitório, a falta de instalações sanitárias e a desadequação das 

existentes para crianças e adultos, o estado de conservação do edifício (que 

apresentava problemas de infiltração) e a falta de espaços exteriores 

adequados. A situação agudizou-se com o passar do tempo, o que seria de 

esperar devido à diminuição da tolerância à falta de condições por parte de 

todos, trabalhadores, pais e utentes, levando a que se registasse um aumento 

de situações de queixa e dificuldades relacionadas com o funcionamento diário. 

Neste sentido, e aliando ao facto de já existirem compromissos de aumento de 

vagas para responder à procura na comunidade Faialense, era urgente 

conseguir transitar para as novas instalações o mais cedo possível, sob pena de 

se começar a colocar em causa o bom funcionamento da instituição. 

 

Foi com grande satisfação que a instituição atingiu o objetivo de melhorar e 

ampliar as instalações, algo que já constituía premissa há inúmeros anos, 

conseguindo assim colmatar lacunas relacionadas com a segurança, a dimensão 

e a qualidade dos espaços existentes. O aumento da capacidade de resposta, 

entre outros desígnios decorrentes da legislação atual para instituições e 

instalações que laboram no âmbito de funcionamento desta IPSS. 
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No decorrer dos primeiros meses de funcionamento nas novas instalações, 

verificaram-se dificuldades relacionadas com a reorganização de todo o 

funcionamento da instituição. A passagem de todos os sistemas, informação e 

arquivos para as novas instalações, depois de 2 anos a funcionar na Trinity 

House, obrigou a um esforço redobrado de todos os colaboradores para 

reorganizar processos e manter todo o funcionamento diário. Pela mesma razão, 

é ainda difícil nesta fase proceder a uma avaliação do desempenho financeiro 

por se revelar prematuro e por exigir um maior período do exercício e de 

estabilização de processos.  

Com a passagem para as novas instalações foi possível garantir os objetivos 

principais a que a instituição se propunha. Desde logo, com o aumento da 

capacidade em todas as valências e com a duplicação do número de salas nas 

valências de creche e ATL, foi também possível aumentar o quadro de pessoal, 

permitindo o cumprimento do prometido às trabalhadoras que estariam ao 

serviço do Centro do Divino Espírito Santo no regresso à instituição, sem que tal 

fosse prejudicial para aquela instituição, embora tenha sido necessário proceder 

à contratação de mais um educador, duas ajudantes e auxiliares. Claramente 

que os espaços estão mais adequados às necessidades quer pelo número, 

capacidade e qualidade dos mesmos, melhorando significativamente os serviços 

prestados. Por outro lado, foi garantido a concentração das colaboradoras dos 

gabinetes do RSI e da Coordenadora da Rede de Amas, permitindo o 

desaparecimento de uma renda que a instituição detinha para a garantia quer 

dos gabinetes de trabalho quer para o seu adequado funcionamento. 

 

Porém, o processo de licenciamento das instalações tem-se vindo a revelar 

moroso, face ao desenvolvimento da primeira vistoria solicitada pela instituição, 

considerando também que existia uma parte do edifício primitivo existente 

(cozinha, lavandaria, vestiários do pessoal e zonas de arrumação) que não se 

encontravam no âmbito de intervenção da obra, bem como algumas falhas 

detetadas que se encontram a ser corrigidas em conformidade como o solicitado 

pelas entidades responsáveis. 

 



 
Lar das Criancinhas da Horta / O Castelinho 

Instituição Particular de Solidariedade Social 
 

 

4 

Ao nível económico, e na sequência do que tinha sucedido no ano anterior, 

voltamos a confirmar as sinergias que se conseguem criar com a concentração 

dos nossos serviços num único espaço, conforme demonstram os resultados 

líquidos do exercício positivos.  

 

Destaca-se o seguinte relativamente ao resultado líquido do exercício e 

apreciação geral da conta de gerência: 

 

• Pela inclusão da dívida total dos utentes, que eram tratados em mapa 

autónomo. Esta situação traduz uma maior veracidade e rigor 

contabilístico e tem efeitos no aumento do ativo em 30.249,53€. Este valor 

decorre do apuramento à data de 31/12/2018, onde se inclui todas as 

dívidas de utentes, também as relativas às mensalidades do mês de 

dezembro no montante aproximado de 14.000,00€, estando a ser 

delineado uma estratégia de recuperação de dívidas caso a caso; 

• Verifica-se um aumento significativo do ativo decorrente das obras em 

curso; 

• Valor em divida a fornecedores de cerca de 393.000,00€ decorre da conta 

corrente com o empreiteiro e fornecedores de equipamentos no âmbito da 

obra em curso; 

• Relativamente ao empréstimo de longo prazo de montante inicial de 

70.000,00€ referente ao pagamento das indeminizações a colaboradoras 

contraído em 2010, tem o seu términus em 2020, sendo o valor em dívida 

14.648,49€; 

• De realçar o valor de 55.819,09€ por receber da Autoridade Tributária 

relativo a IVA da obra em curso; 

• O diferencial de cerca de 50.000,00€, face ao ano 2017, na rubrica 

fornecimentos e serviços externos é explicado pelo aumento nas rúbricas 

conservação e reparação, rouparia, energia e ferramentas e utensílios; 
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• De referir ainda o valor de 30.000,00€ constante da rubrica de receitas 

diferidas e que é referente a verbas da Direção Regional da Educação 

recebidas já no primeiro trimestre de 2019; 

• Em muitas das rubricas a comparabilidade é impossível de ser efetuada, 

face à mudança e funcionamento nas novas instalações, só podendo ser 

feita com rigor comparando os exercícios de 2019 e 2020; 

• Utilização dos programas que fomentam emprego do Governo Regional da 

RAA, o que traduz poupanças ao nível do encargo global com salários. 

Embora a instituição faça um esforço na criação efetiva de postos de 

trabalho, reconhece-se que os programas referidos têm sido 

fundamentais para equilíbrio das contas. 

 

Em suma, face às situações supra identificadas, verificamos que o exercício de 

2018 apresentou resultados que foram influenciados por questões pontuais e 

inerentes à mudança para o novo edifício, à dotação de novos equipamentos e 

nova imagem, o que, em situação de funcionamento normal, não terão tendência 

a repetir-se. 

 

No que se refere ao programa de ação apresentado para o ano de 2018 a 

Direção conseguiu cumprir, a maior parte dos pontos que se propunha efetuar: 

 

Uniformizou e modernizou a imagem das batas para as crianças e 

colaboradoras, tendo por premissa a melhoria da imagem da instituição; 

 

Continuou a colaborar, a apoiar e promover parcerias com outras entidades, 

como tem sido feito com o Governo Regional, a Câmara Municipal da Horta, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Escola Secundária Manuel de 

Arriaga, Escola Profissional da Horta, entre outras entidades, em prol das 

necessidades sociais e dinamização da comunidade onde nos inserimos; 
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Continuou a promover a participação de pais e associados da instituição, 

informando-os e garantindo a possibilidade de participação e pronúncia sobre o 

funcionamento e destino da instituição; 

  

Proporcionou as condições necessárias e indispensáveis para o bom 

desenvolvimento e conclusão do Projeto Educativo da Instituição intitulado “O 

Universo” que entrou em funcionamento em 2014 e deu início ao Projeto 

Educativo trianual (2017-2020) “Educação para A Cidadania”; 

Neste sentido, importa salientar que o tema “Educação para A Cidadania” foi o 

escolhido pela equipa pedagógica, Conselho Pedagógico e posteriormente 

aprovado pela Direção, a fim de integrar o Projeto Educativo trianual (2017-

2020). 

É inegável, na atualidade a importância da educação para a cidadania, por forma 

a mobilizar os mais jovens para a tarefa de potenciar o sentido de 

responsabilidade, num mundo livre e proporcionador de maiores e melhores 

possibilidades, objetivando o aperfeiçoamento quer ao nível da solidariedade 

voluntária, quer da responsabilidade individual.  

A par da inegável relevância dos temas a trabalhar, este é um projeto de cariz 

trianual e tem como subtemas para cada ano letivo: 2017-2018 - Viver em 

Sociedade: a família e a escola; 2018-2019 – Campo, a Cidade, a Ilha e o 

País; 2019-2020 – O Mundo: diferenças entre povos e festividades anuais.  

 

Foi dada continuidade ao Projeto Eco-Escolas e aos programas habituais de 

atividades e eventos; 

 

Manteve-se a postura de estímulo à formação contínua e de qualificação dos 

colaboradores; 

 

Foi mantido o normal funcionamento da Rede de Amas, com vista à garantia da 

continuidade de um serviço descentralizado, embora se registe uma diminuição 

da resposta; 
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Manteve-se o serviço de transporte e acompanhamento dos utentes do CATL e 

5 anos às atividades desportivas e culturais mediante o pagamento da taxa de 

transporte, quando se verifica a necessidade de uso de viatura; 

 

Continuou-se a garantir o funcionamento do Gabinete de Apoio à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, da Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos 

Tribunais, do Gabinete do Rendimento Social de Inserção e de Ação Social e do 

Gabinete de Apoio e Acompanhamento Psicossocial. 

 

Acompanhou-se e garantiu-se o término das obras de ampliação e remodelação 

das instalações da instituição;  

 

Continuou-se a garantir a existência de condições para o normal funcionamento 

da instituição, tanto ao nível das instalações, como ao nível material e de 

recursos humanos;  

 

Implementou-se a organização do serviço de medicina e segurança no trabalho 

conforme obriga a Lei 102/2009, de 10 de setembro; 

 

Não se conseguiu ainda o licenciamento e certificação do gabinete médico e de 

enfermagem da instituição, embora se tenham melhorado as condições 

existentes e se continue a garantir o serviço de enfermagem; 

 

Encontra-se ainda em estudo e análise o novo Regulamento Interno da 

instituição, de forma a garantir que o mesmo inclua contributos decorrentes da 

experiência relacionada com o funcionamento no novo edifício e com o aumento 

de capacidade e de pessoal que se verificaram; 

 

Encontra-se ainda em fase de conclusão o novo Plano de Emergência da 

Instituição; 
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Garantiu-se a continuidade do recurso às novas tecnologias, com vista à 

melhoria da comunicação quer interna, quer externa; 

 

Mantiveram-se os programas habituais de atividades e eventos; 

 

Deu-se continuidade aos momentos de auscultação dos funcionários da 

Instituição, reuniões e visitas às instalações, permitindo uma maior atenção às 

necessidades existentes, à semelhança do implementado nos últimos anos; 

 

Manteve-se a oferta educativa complementar nas áreas de educação física, 

natação, inglês, educação musical, expressão dramática no Jardim de Infância, 

sem onerar os Pais; 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O ano de 2018 foi dos anos mais exigentes para o Lar das Criancinhas da Horta 

/ O Castelinho e toda a sua comunidade, embora tenha sido também dos mais 

compensadores por via dos objetivos que se conseguiram atingir.  

 

A instituição conquistou um novo patamar de qualidade, segurança e oferta de 

condições estruturais e materiais que almejava há muitos anos. Conseguiu 

aumentar a sua capacidade de resposta à sociedade onde se insere e a 

qualidade dos seus serviços, tendo por isso aumentado o seu quadro de pessoal. 

 

Apesar de todos os projetos em que se encontrou envolvida, foi possível à 

instituição continuar a garantir: 

  

- O cumprimento do seu programa de ação; 
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- A preocupação com o equilíbrio financeiro verificado nos últimos anos, e o 

aproveitamento das sinergias existentes, que possibilitaram o resultado líquido 

positivo do exercício. 

 

Esta Direção realça, uma vez mais, a importantíssima colaboração de todos os 

parceiros, com especial destaque aos nossos colaboradores, na atividade diária 

da Instituição e na prossecução dos objetivos que nos unem. 

 

Horta, 02 de abril de 2019 

A DIREÇÃO 

 

 


