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INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento do n.º 2, alínea c), do Artigo 29° dos Estatutos, da Associação VIDA 
PLENA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA1 elabora-se o presente 
Plano de Ação a submeter ao Conselho Fiscal e a posterior aprovação em Assembleia 
Geral. 

O Plano de Ação, visa dar continuidade às atividades em curso, este ano com a 
particularidade de coincidir com a mudança de direção, irá incluir as atividades a promover 
na vida Associativa as quais estão suportadas pelo Orçamento anexo. 

 
 

ENVOLVIMENTO E ALARGAMENTO DO QUADRO SOCIAL 

Alargamento do Quadro Social 

A vitalidade de qualquer associação é também medida pela expressão e empenho do seu 
quadro social. É assim que um dos objetivos sucessivamente incluídos nos planos 
anteriores é o de que cada sócio dinamizasse a inscrição de um novo sócio, de entre 
aqueles que de algum modo se identificam com os fins da nossa associação, tanto mais 
que, nos termos do artigo 50.º dos Estatutos, os encargos financeiros são mínimos: uma jóia 
de 5 (cinco) € e uma quota anual de 30 (trinta) €. 

Envolvimento do Quadro Social  

Para 2020, transita o objetivo de promover alguns momentos de convívio entre sócios, 
crianças e suas famílias integradas na Associação, nomeadamente no Dia da Criança em 
paralelo com o alargamento do Quadro Social,  

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Melhorias na gestão do equipamento 

A experiência já colhida pela Associação desde que assumiu a gestão do seu equipamento 
creche (2) e jardim-de-infância permite constatar que será possível, numa visão de eficiência 
e eficácia, desenvolver/manter alguns procedimentos visando a melhoria da gestão da 
instituição, assente nas orientações dos manuais da Segurança Social. Ressaltam como 
prioritárias as preocupações de Higiene, Saúde e Segurança e a qualidade do serviço 
prestado. 

Manter a formação continua aos colaboradores, de forma a manter elevados níveis de 
motivação e conhecimento da profissão à luz de dos atuais conhecimentos académicos.  

 

 

 

 

 
1 Associação reconhecida como IPSS Social com registo definitivo no Livro n.º 10 das Associações de 
Solidariedade Social em 03/12/2003 com efeitos a 19/05/2003, a Fls 2 verso com o n.º 93/03.  
2  A CRECHE e JARDIM DE INFÂNCIA VIDA PLENA, nos Pousos ocupam um edifício construído de raiz para o 
efeito na Rua Cardal Nº 222 Touria – Pousos, adquirido pela Junta de Freguesia de Pousos em agosto de 2013.   
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Intervenção na comunidade 

A Associação vai prosseguir em 2020 a atividade iniciada no final de 2005 de atendimento, 
sempre que necessário, às famílias das crianças da nossa Associação ou sinalizadas para o 
efeito, cumprindo aliás o previsto no artigo 3.º dos Estatutos (3). 

 

A Associação manterá em 2020 a parceria que tem com a Câmara Municipal de Leiria 
(CML) no PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS FAMILIARES - Tesouro das 
Famílias. Aguardando novos projetos e desafios da (CML). 

A associação continuará a integrar o Conselho Local de Ação Social CLAS. Apreciará e 
sempre que possível colaborará, dentro das suas possibilidades, com os projetos que se 
insiram dentro das atividades estatutárias e no âmbito geográfico do concelho de Leiria. 

A VIDA PLENA continua disponível, para realizar novas parecerias, com entidades locais ou 
regionais, para a dinamização de outras respostas sociais. 

Atividades da Associação para recolha de fundos 

Cientes de que as quotizações e as transferências da Segurança Social serão insuficientes 
para cobrir integralmente as despesas de funcionamento, estão previstas algumas 
atividades que envolvam a comunidade, dêem visibilidade ao trabalho desenvolvido e 
permitam angariar fundos. 

Não deixará a Associação de sensibilizar as Instituições Públicas com responsabilidades, 
nomeadamente as autarquias e a Segurança Social, para que continuem a incluir esta 
associação nos seus programas de financiamento.  

Ir-se-á ainda, desenvolver contactos com potenciais mecenas, para angariação de fundos 
por recurso ao Mecenato Social. 

Atividades do equipamento 

O Projeto Educativo, subordinando ao tema “Educação Consciente” aborda a preocupação e 
a forma de comunicar com a criança e a inserção com a comunidade onde se incluem. Os 
projetos pedagógicos anuais orientadores das atividades das diversas salas preveem os 
períodos, do Carnaval, Páscoa e Natal, e ainda celebrações como o dia do pai/mãe, o dia da 
criança – para poderem interagir com a comunidade. 

 
 

A Direção 

 

Vítor António da Costa Cordeiro Gonçalves  -Presidente 

José Vieira Santos- Vice-presidente 

Joaquim Moisés de Jesus - Secretário 

Isabel Maria Gaspar F igueira - Tesoureira 

Manuel Antunes Mota  - Vogal  

 
3 c)Apoio psicossocial a crianças e jovens em perigo e suas famílias; 

. 


