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� PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2020 
\ 0 Plano de Actividades para o ano de 2020 esta organizado em 19 pontos essenciais: } A 

1- Introdu�ao
- � \

2- Valencia de CATL (Centro de Actividades de Tempos Livres) do Rogil

3- Valencias de Ludotecas: Rogil, Aljezur e Odeceixe

4- Cantina do Rogil

5- Valencia de Creche de Aljezur

6- Valencia da Creche de Odeceixe "Era uma vez ... "

7- Campo de Ferias no Rogil

8- "Unidade de Longa dura�ao e manuten�ao" no imbito da RNCCI Candidatura ao

Programa Modelar

9- Servi�o Clinico Externo Privado

10- Projecto CLDS "A Casa"

11- Nucleo de Dadores de Sangue do Concelho de Aljezur

12- Actividades da Institui�ao que envolvem as varias valencias

13- Outras Actividades Desportivas e Culturais

14- Comunica�ao e Marketing da Institui�ao

15- S6cios

16- Coopera�ao com outras entidades

17- Recursos Humanos

18- Forma�ao Interna, organiza�ao e procedimentos

19- Novos projectos/servi�os

1- Introduciio

A Direq;ao da Institui9ao tera no pr6ximo ano um esfor90 adicional, ao trabalho ate agora 
desenvolvido, no sentido de manter a qualidade <las suas valencias com os problemas 
financeiros que se adivinham e ao mesmo tempo ser capaz de responder, dentro dos seus 
objectivos, as dificuldades sociais sentidas actualmente, nomeadamente atraves do novo 
Projecto - CLDS 4G de Aljezur ( Contrato Local de Desenvolvimento Social). 
No ano de 2020 a gestao da Casa da Crian9a do Rogil tera como objectivo a revitaliza9ao 
financeira da ULDM de Aljezur atraves de negocia96es com o estado para o aumento <las 
comparticipa96es/ acordos, pois sem este aumento o deficit on;amental previsto sera uma 
realidade, obrigando-nos a tomar medidas mais drasticas e definitivas. Pois e-nos 
impossivel continuar com os problemas de tesouraria ate agora sentidos. 
Face a implementa9ao obrigat6ria da nova tabela do Contrato Colectivo de Trabalho das 
IPSS's, este or9amento contempla a actualiza9ao dos vencimentos de acordo com o tempo 
de servi90, categorias, diuturnidades, assim como o aumento do salario minimo nacional, 
sem contudo contemplar o aumento proporcional <las comparticipa96es do estado, 
inexistentes ou insuficientes. Converge assim este or9amento para a subida substancial da 
rubrica dos custos com pessoal, sendo por isso fundamental proceder a uma analise e 
restrutura9ao dos recursos humanos da institui9ao, pois e esta a rubrica que comporta 
































