
ALA – Plano atividades e orçamento 2020 

 

 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO LAR AMIGO - IPSS 
 

 

 
PLANO DE ATIVIDADES  

 
E  
 

ORÇAMENTO  

 

ANO DE 2020 
 
IMPÕE-SE PARA JÁ: 

 Pôr a “máquina” a trabalhar com a afinação necessária. 

 Resolver burocracias urgentes. 

 Mobilizar associados, amigos, forças vivas e comunidade em 
geral. 

 

 

Casal da Torre, Currelos, 25 de novembro de 2019 
 
 

P’ Conselho de Administração, 

 
António Óscar de Almeida e Paiva 
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 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - ALA/2020 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
     No uso das suas competências, tendo em conta o ponto 1, alínea c), do artigo 41º, 

dos Estatutos, o Conselho de Administração submete o presente documento à 

apreciação e deliberação da Assembleia Geral. 

Dizia o Plano e Orçamento de 2019: 

     “Vencida a etapa do reconhecimento da ALA como IPSS ganhou-se um novo alento 

e esse alento irá permitir, assim o julgamos, que se deem em 2019 três saltos que 

consideramos essenciais para o funcionamento pleno da ALA e concretização do Lar: 

1º salto – avançar com todos os procedimentos burocráticos e legais tendentes à 

efetiva utilização dos espaços do CCC, cedidos à ALA; 2º salto – colocar em marcha a 

“máquina”, isto é, dar à ALA a consistência organizacional e simbólica, própria de 

uma associação que quer intervir na área social, na procura de soluções para os mais 

desfavorecidos; 3º salto – reunir meios financeiros de diversas áreas, apresentar 

projeto e iniciar as ansiadas obras.”  

Caros associados: estes “saltos” não saíram do papel e, por isso, impõe-se a sua 

concretização. Daí dizermos e sublinharmos, a abrir este Plano, que se impõe: 

 Pôr a “máquina” a trabalhar com a afinação necessária; 

 Resolver burocracias urgentes; 

 Mobilizar associados, amigos, forças vivas e comunidade em geral. 

Não é preciso dizer muito para adiantar que o necessário e urgente é mesmo arregaçar 

as mangas, atrair mais e bons amigos para a causa e trabalhar. É isso que queremos 

fazer (e no espírito do nosso “Plano de Ação para o Quadriénio”) com muito realismo, 

com muito empenho, com todos a remar para o mesmo lado. O que todos queremos 

para a nossa terra não é um capricho, mas uma necessidade. Esta necessidade, termos 

um LAR que responda com dignidade aos problemas dos nossos idosos, vai precisar de 

muito dinheiro mas também de muita capacidade de doação, de muita resiliência por 

parte dos responsáveis da ALA.  
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1. QUE FAZER? 
 
     As nossas prioridades estão estabelecidas. Assim sendo teremos em conta: 
 

 A distribuição de tarefas e a responsabilização pelas mesmas; 

 Dar visibilidade na comunicação social aos objetivos da ALA; 

 O reforço da parceria com o CCC; 

 A apresentação de candidaturas a financiamento; 

 O desenvolvimento de uma campanha de angariação de fundos; 

 A inscrição de mais associados; 

 A ultrapassagem de todos os bloqueios que impedem o arranque das obras; 

 O desenvolvimento paulatino de uma cultura de empenho social que seja 

incentivador de mais aproximação, de mais carinho e de melhores respostas 

aos mais necessitados da nossa comunidade. 

 
 

2. ORÇAMENTO 
 
Assumimos na íntegra o orçamento do ano transato pelas razões invocadas na 

introdução. Se maiores valores, do que os aqui previstos, forem, entretanto, 

mobilizados, tanto melhor. A todo o tempo, e com muito gosto, se poderá efetuar a 

respetiva revisão. 

 

Orçamento de Custos 
Rubricas Custos 

a)Materiais diversos de escritório 1.000,00 

b)Projeto de divisão em propriedade horizontal 600,00 

c)Projeto de arquitetura 2.500,00 

d)Projetos de especialidade 3.800,00 

e)Escrituras e registos 1.000,00 

f)Estudos de consultadoria 5.000,00 

g) Serviços de contabilidade e apoio jurídico 2.500,00 

h)Gastos de manutenção sede 3.000,00 

i)Estimativa orçamental construção da obra (1ª fase) 250.000,00 

j)Estimativa fiscalização da obra (1ª fase) 7.000,00 

k)Outros encargos não especificados 10.000,00 

TOTAL…………………………………………………………………………………………….. 286.400,00 
(1) Às rubricas  c), d), h) e i) acresce o valor do iva. 
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Orçamento de Proveitos  
Rubricas Proveitos 

Comparticipação fundadores (mínimo 30 euros por fundador) 1.170,00 

Comparticipação de amigos benfeitores 10.000,00 

Festas e campanhas de angariação de fundos 5.000,00 

Comparticipação de associado benemérito 76.000,00 

Apoio instituições autárquicas 6.000,00 

Comparticipação CCC 5.000,00 

Reforço de verba 183.230,00 

TOTAL …………………………………………………………………………………………… 286.400,00 

 
 
 

3.REALISMO COM UMA ENORME ESPERANÇA 
 
Nas previsões avançadas pelo Plano e Orçamento anterior houve grande razoabilidade. 

Apontou o início da atividade do LAR para 2021 com uma indicação do arranque das 

obras em 2019, coisa que não irá acontecer. Este imponderável obrigará a nova 

administração a procurar fazer mais em menos tempo. Esse mais está dependente de 

um certo conjunto de fatores. Saber reuni-los vai implicar muito engenho e muita arte. 

Uma enorme vontade terá que estar sempre suportada por uma enorme esperança. 

O equipamento que se pretende colocar ao serviço da população será uma mais-valia. 

Este conselho de administração conta com o empenho ativo dos restantes órgãos da 

ALA, conta com os associados, responsáveis autárquicos e com a comunidade no seu 

todo.  

Estamos confiantes. 

 


