
Plano de actividades 2021
Para o ano de 2021, prevê-se a execução das seguintes actividades nas diferentes áreas da Fundação Vida 
Nova:

– A nível do trabalho educativo:

 Continuar o trabalho educativo da Creche e EPE, mantendo-nos como referência na área da 
educação de infância no município de Alcobaça

 Inaugurar as instalações renovadas do EPE, na sede da Fundação (1)

 Continuar a colaborar com o Movimento da Escola Moderna, por exemplo através da 
organização de sábados pedagógicos ou de colóquios (2)

 Cooperar para a melhoria do ensino a nível do 5.º ano de escolaridade, em parceria com o 
Agrupamento de Cister

– A nível do trabalho com famílias:

 Continuar o trabalho do CAFAP

 Equacionar a viabilidade de alargamento do acordo de cooperação do CAFAP

 Aceitar estágios no CAFAP de alunos universitários vindos da região

 Desenvolver um projecto em parceria para apoio a famílias de acolhimento

– A nível da gestão da organização:

 Reorganizar o trabalho administrativo nas instalações renovadas da sede, mantendo a flexibilidade 
de trabalho remoto (1) (2)

 Aperfeiçoar a gestão financeira da Fundação, mantendo um controlo rigoroso sobre a despesa

 Submeter um pedido de apoio financeiro ao Fundo de Socorro Social (1)

 Reforçar a actividade de angariação de fundos, principalmente através do aumento nos donativos 
em dinheiro e em espécie e uma boa campanha de consignação de IRS e IVA

 Procurar o envolvimento de novos voluntários da Fundação, a nível operacional e a nível da gestão

 Procurar utilizar todos os apoios económicos extraordinários que sejam aplicáveis à Fundação, por 
exemplo a nível de COVID

 Submeter um pedido de alteração de estatutos da Fundação (1)

 Rever o Plano Estratégico da Fundação, particularmente procurando oportunidades de serviço na 
área das pessoas idosas

Notas:

(1) A executar em 2021 caso não tenha sido possível executar ainda em 2020

(2) Caso seja possível face à situação de saúde pública causada pelo COVID-19

Aprovado em reunião de Conselho de Administração – 24 Outubro 2020
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