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BREVE MENSAGEM DA DIREÇÃO
É num contexto desconhecido e hostil que programamos o ano 2021, como sendo um dos mais desafiadores
de sempre. O contexto pandémico impôs alterações abruptas e estruturais muito grandes, com as quais de
um momento para o outro tivemos de lidar e nos (re)adaptar.

O atual documento visa a readaptação da APSCDFA às novas exigências, assim como pretende seguir o
alinhamento estratégico outrora definido e que continua a ser orientador da organização apesar dos devidos
ajustes.

Após um ano de intensas alterações, em que foram colocados à prova todos os afetos e toda a nossa
capacidade de reorganização, a APSCDFA conseguiu demonstrar, mais um vez, aos seus clientes,
significativos, colaboradores e demais utilizadores que estamos aqui por eles e para eles, reforçando o
espírito de missão da organização.

Pretendemos por isso, no ano 2021, continuar a persecução dos nossos objetivos estratégicos que se
traduzem nos objetivos e metas espelhados no presente documento.

Não podemos deixar de referir a apreensão que há em nós devido às contingências do contexto pandémico,
mas uma coisa podemos assegurar: seremos os primeiros na linha da frente a criar condições para que os
nossos clientes estejam seguros e para que esta organização continue o trabalho em prol da comunidade,
visando respostas para as diversas problemáticas existentes.

Aos nossos colaboradores, uma palavra de apreço pela atitude aguerrida que tiveram e têm neste contexto
de tanta incerteza e nesta luta com um “inimigo invisível”. Embora cliché, apraz-nos dizer que juntos somos,
sem dúvida, mais fortes.

Por fim, não podemos deixar de realçar que, à semelhança daquilo que vem sendo demonstrado em anos
anteriores, as limitações e restrições financeiras e económicas a nível nacional continuam a influenciar o
planeamento da APSCDFA. No entanto, esta continua a procurar realizar uma gestão inteligente, que permita
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uma melhoria contínua centrada na inovação e na qualidade dos seus serviços e, consequentemente, uma
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A direção:
José Fernando Almeida Tomaz
José Aurélio Marques Veiga
Pedro Miguel Monteiro Bidarra
Lúcio Ribeiro Lopes
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1. A APSCDFA
A Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, fundada em 1987, é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com utilidade pública e certificada pelo nível 1 do
referencial da qualidade EQUASS, que tem como principais objetivos:
a) Contribuir para a melhoria de condições de vida e bem-estar da população, através de iniciativas
e empreendimentos que apoiem a infância e juventude, incluindo crianças e crianças e jovens em situação
de risco; famílias; pessoas idosas; pessoas com deficiência e incapacidade; pessoas com doença mental; apoio
à integração social e comunitária; proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice,
invalidez e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de
capacidade de trabalho.
b) Planificar, promover, desenvolver, participar e gerir atividades sociais, culturais, desportivas,
recreativas, beneficência, radiodifusão, formação e aperfeiçoamento profissional;
c) Promover atividades inovadoras e integradoras nas tecnologias da informação e comunicação,
igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, bem como a eliminação de todas as formas
de discriminação no exercício das atividades.

Secundariamente, a APS propõe-se desenvolver os seguintes objetivos:
a) Promover a proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina
preventiva curativa e de reabilitação e assistência medicamentosa;
b) Desenvolver outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores dos objetivos principais
e secundários, desde que contribuam para efetivação dos direitos sociais dos cidadãos;
c) Desenvolver atividades ecológicas e de preservação do meio ambiente;
d) Organizar colóquios, conferências, seminários, assim como apoio na organização de processos e
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prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás referidos.
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1.1. OFERTA DE SERVIÇOS

Polo da infância e juventude

- Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, apostando
no desenvolvimento integral das crianças, em estreita relação com os pais, estando atentos a qualquer
dificuldade que se manifeste.
- Centro de Atividades e Tempos Livres - CATL (jardim de infância e 1º ciclo): esta resposta social atua ao nível
do jardim-de-infância (3 aos 6 anos) e do 1º ciclo (6 aos 10 anos) em separado. O CATL funciona a tempo
parcial e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se disponível,
a tempo inteiro, na altura de interrupções letivas (férias de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal).

Polo da terceira idade

Destina-se a pessoas com 65 ou mais anos e pretende dar respostas aos diversos níveis, desde a
institucionalização ao apoio no próprio domicílio. Integram este polo:
- Centros de dia (Fornos de Algodres; Algodres e Queiriz): proporcionam, durante o dia, a satisfação de
necessidades, potencialidades e expetativas dos seus clientes, conservando-os no meio familiar e social,
melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas.
- Centros de noite (Muxagata e Queiriz): estes equipamentos sociais permitem o acolhimento noturno e
encontram-se dirigidos a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia, permanecem no seu domicílio e
que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite.
- Serviço de apoio domiciliário: tem como principal objetivo auxiliar os idosos no seu contexto sociofamiliar,
garantindo-lhes a continuidade da vida familiar, nas situações de doença ou impossibilidade de outra ordem,
ou indisponibilidade familiar, que habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD encontra-se disponível
nas localidades de Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro e Queiriz.
- Lar (Sta. Teresa): Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização
temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco (ou não) de perda de independência e/ou
de autonomia. Constituem-se como principais objetivos: atender e acolher pessoas idosas cuja situação
social, familiar, económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa; proporcionar serviços
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adequados à satisfação das necessidades dos residentes
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Polo da Diferença

Este polo é dedicado a pessoas com deficiência e incapacidade, e divide-se de acordo com o seguinte:
- Centro de atividades ocupacionais: pretende dar resposta na área da deficiência, a pessoas com idade igual
ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita ou adquirida. Proporciona aos seus utilizadores
um leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que através de
intervenções grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar bem como
a inclusão social das pessoas que a ele recorrem.
- Centro de Recursos para a Inclusão: tem como principal objetivo “apoiar a inclusão das crianças e jovens
com deficiências e incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer,
à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em parceria
com as estruturas da comunidade”. Atualmente dá apoio aos Agrupamentos de escolas de Fornos de
Algodres, Mangualde, Celorico da Beira e Penalva do Castelo.

Polo da Inserção socioprofissional

Este polo pretende dar resposta em termos de integração profissional na comunidade envolvente, sendo
constituído por:
- Formação Profissional: esta organização desenvolve formação financiada e não-financiada. Ao nível da
primeira destacam-se os cursos do POI SE da tipologia de operação 3.01 – Qualificação de Pessoas com
Deficiência e Incapacidade.
Esta organização pretende, através da formação, assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e
a curiosidade intelectual sejam estimulados de forma a promover o aumento das competências pessoais e
profissionais da população.
- Gabinete de Inserção Profissional: este gabinete encontra-se a funcionar em estreita parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e suporta a atuação deste no desenvolvimento de
atividades que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. O principal objetivo
deste gabinete é apoiar os desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho, bem como as entidades empregadoras no que diz respeito a apoio

Página

10

técnico e financeiro.
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Infância e
Juventude

Polo

Resposta social

Público-alvo

Creche

Crianças dos 4 meses aos 3
anos

CATL Jardim-de-infância

Crianças dos 3 aos 6 anos

CATL 1º ciclo

Crianças dos 6 aos 10 anos

Pessoas de 65 ou mais anos

Pessoas portadoras de
deficiência a partir dos 16
anos

- Atividades estritamente ocupacionais;
- Atividades socialmente úteis;
- Atividades de desenvolvimento pessoal e social;
- Atividades lúdico-terapêuticas;
- Refeições;
- Apoio de 3ª pessoa (alimentação, necessidades fisiológicas);
- Administração terapêutica;
- Transportes.

Terceira Idade

Centros de noite

Apoio domiciliário (SAD)

Diferença

Centro de Atividades
Ocupacionais
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Crianças e jovens com
Centro de Recursos para
necessidades educativas
a Inclusão (CRI)
especiais (NEE)

Formação Profissional

Gabinete de Inserção
Profissional (GIP)

- Acolhimento, guarda, proteção e cuidados básicos;
- Alimentação (almoço e/ou lanche);
- Promoção de saúde;
- Apoio educativo-pedagógico;
- Apoio socio lúdico;
- Acompanhamento para deveres escolares.
- Cuidados de higiene e de imagem;
- Refeições (entrega e/ou apoio);
- Cuidados de saúde;
- Administração terapêutica;
- Higiene habitacional ou do espaço individual;
- Transportes;
- Tratamento de roupas;
- Apoio na aquisição de bens e serviços;
- Acompanhamento ao exterior;
- Apoio psicossocial;
- Atividades socioculturais.

Centros-de-dia

Lar / ERPI

Serviços

Pessoas em idade ativa,
desempregadas ou
empregadas com ou sem
deficiência e incapacidade

Pessoas em idade ativa,
desempregadas ou
empregadas com ou sem
deficiência e incapacidade

- Apoio à avaliação especializada das crianças e jovens com
necessidades educativas especiais de carácter permanente;
- Apoio à execução de atividades de enriquecimento curricular,
designadamente a realização de programas específicos e prática
de desporto adaptado;
- Apoio à elaboração, implementação e acompanhamento de
programas educativos individuais;
- Desenvolvimento de respostas educativas no âmbito da
educação especial, entre outras, ensino do Braille, do treino
visual, da orientação e mobilidade, terapias, acompanhamento
psicológico e ensino da língua gestual portuguesa;
- Apoio à transição dos jovens para a vida pós-escolar,
nomeadamente para o emprego.
Formação profissional:
- Tipologia 3.01 – Qualificação de pessoas com deficiência e
incapacidade
- Não-financiada

- Informação sobre ofertas de emprego, estágios ou formação;
- Apoio à contratação para empresas;
- Divulgação de medidas de apoio ao emprego;
- Encaminhamento ou pré-seleção de candidatos;
- Integração de candidatos em ofertas formativas;
- Sessões de informação.
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1.2. PROJETOS DE INOVAÇÃO
CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE – CAVI
O Modelo de Apoio à Vida Independente – MAVI, materializa-se através da criação de Centros de Apoio à
Vida Independente (CAVI), estruturas responsáveis pela disponibilização de assistência pessoal às pessoas
com deficiência (nº 1 do Artigo 20º do Decreto-Lei nº 129/2017, de 9 de outubro).

A

implementação

do

MAVI

concretiza-se

com

a

disponibilização de assistência pessoal, através de Centros de
Apoio à Vida independente (CAVI), entidades responsáveis
pela operacionalização dos respetivos projetos-piloto,
cofinanciados no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento – Programas Operacionais do Portugal 2020.

A assistência pessoal corresponde a um serviço especializado
de apoio à vida independente, através do qual é disponibilizado apoio à pessoa com deficiência ou
incapacidade para a realização de atividades que, em razão das limitações decorrentes da sua interação com
as condições do meio, esta não possa realizar por si própria.
Cabe à própria pessoa com deficiência ou incapacidade ou a quem a represente legalmente, a solicitação de
assistência pessoal, através da manifestação formal de interesse, junto de um CAVI da sua zona de residência.
A assistência pessoal poderá ser disponibilizada em diversas áreas:


Atividades de apoio nos domínios da higiene, alimentação, manutenção da saúde e de cuidados

Atividades de apoio em assistência doméstica;



Atividades de apoio em deslocações;



Atividades de mediação da comunicação;



Atividades de apoio em contexto laboral;



Atividades de apoio à frequência de formação profissional;



Atividades de apoio à frequência de ensino superior e de investigação;



Atividades de apoio em cultura, lazer e desporto;



Atividades de apoio na procura ativa de emprego;



Atividades de apoio à criação e desenvolvimento de redes sociais de apoio;



Atividades de apoio à participação e cidadania;
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Página



12

pessoais;

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres



Atividades de apoio à tomada de decisão, incluindo a recolha e interpretação de informação
necessária à mesma.

Os destinatários da assistência pessoal (artigo 10º do Decreto-Lei nº 129/2017, de 9 de outubro) são:


As pessoas com deficiência certificada por Atestado Médico de Incapacidade Multiuso ou Cartão de
Deficiente das Forças Armadas, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 % e idade igual ou
superior a 16 anos;



As pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com doença mental e as pessoas com Perturbação
do Espetro do Autismo, desde que com idade igual ou superior a 16 anos, podem ser destinatárias
de assistência pessoal, independentemente do grau de incapacidade que possuam.



As pessoas com deficiência com idade igual ou superior a 16 anos que se encontrem abrangidas pela
escolaridade obrigatória apenas podem beneficiar de assistência pessoal fora das atividades
escolares.



Os maiores declarados interditos podem beneficiar de assistência pessoal, devendo ser assegurada
a sua participação ativa no processo da formação da vontade e na efetivação das suas decisões, sem
prejuízo do regime legal das incapacidades e respetivo suprimento.

INCORPORA LA CAIXA
O Programa Incorpora surgiu em 2006, impulsionado pela Obra Social ”la Caixa”, com o desafio de melhorar
a integração socio-laboral das pessoas em situação ou em risco de exclusão social, gerando oportunidades
de ocupação na empresa ordinária com apoio e seguimento por parte do pessoal técnico do Programa.

O Incorpora é um programa de integração sociolaboral, cuja finalidade é promover a inserção laboral
na empresa ordinária de pessoas em situação ou em
risco de exclusão social.

Trata-se de um programa de intermediação que
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combina de forma ótima as necessidades do tecido
social e empresarial, para assegurar o êxito da inserção laboral na empresa por parte das pessoas
beneficiárias do Programa. Está em clara sintonia com o objetivo específico de luta contra a pobreza e a
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exclusão social estabelecido nos programas-quadro da União Europeia e dos Estados-membros, no âmbito
das políticas sociais, já que a inserção laboral promove a inclusão social.

O Programa Incorpora da Obra Social ”la Caixa” pretende: z Contribuir para a integração socio-laboral das
pessoas atendidas, em situação ou em risco de exclusão social. z Oferecer às empresas uma alternativa de
responsabilidade social empresarial em integração laboral, gerando maiores oportunidades de emprego na
empresa ordinária para as pessoas atendidas. z Potenciar a profissionalização e a formação dos e das
profissionais do conjunto de entidades sociais aderentes ao Incorpora. z Promover territórios socialmente
responsáveis, que contribuam para dar respostas às necessidades da pessoa em situação ou em risco de
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exclusão social e que favoreçam a igualdade de oportunidades.
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2. CULTURA ORGANIZACIONAL
A APSCDFA continua o compromisso formal assumido com a qualidade a partir do ano 2011, altura
em que definiu de forma sistemática e uniforme a sua cultura organizacional. Esta cultura tem vindo a ser
disseminada ao longo destes anos, estando atualmente enraizada em toda a organização.

VISÃO

• APSCDFA pretende ser uma organização de referência ao nível nacional na
dinamização de atividades integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em
contexto rural, tendo em conta os vários estratos populacionais que constituem a
nossa envolvente.

MISSÃO

• Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

POLÍTICA DA QUALIDADE
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• A APSCDFA está fortemente comprometida com a implementação da qualidade e
melhoria contínua dos seus serviços e do seu ambiente organizacional, certos de
que a excelência se atinge com o contributo, participação e satisfação de todas as
partes interessadas.
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2.1. ORGANOGRAMA
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3. PRINCÍPIOS DO S.G.Q.
Princípio

Caracterização
As organizações que prestam serviços sociais evidenciam liderança dentro do setor social,
internamente através de boa governação e dentro da comunidade através da projeção de uma

Liderança

imagem positiva, desafiando as baixas expectativas existentes, encorajando as melhores práticas,
assegurando uma utilização mais eficiente dos recursos, fomentando a inovação, e contribuindo
para a criação de uma sociedade mais aberta e inclusiva.
As organizações que prestam serviços sociais lideram e gerem os seus colaboradores e o respetivo
desempenho de forma a alcançar os objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de
serviços centrada no cliente. Estão comprometidas com o recrutamento e promoção de pessoal

Recursos Humanos

qualificado, baseando-se nos conhecimentos, capacidades e competências requer idas. Promovem
uma cultura de envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos seus colaboradores
para benefício das pessoas servidas e outras partes interessadas. A organização promove a saúde,
segurança e bem-estar dos seus colaboradores, proporcionando condições de trabalho apropriadas.
As organizações prestadoras de serviços sociais comprometem-se com a promoção e a defesa dos
direitos dos clientes, em termos de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento e
liberdade de escolha, autodeterminação e participação equitativa. Asseguram o consentimento

Direitos

informado e a adoção de ações positivas e não-discriminatórias dentro dos seus próprios serviços.
Este compromisso está presente em todas as fases do desenvolvimento e prestação dos serviços e
nos valores da organização.
As organizações prestadoras de serviços sociais funcionam com base num Código de Ética que

Ética

respeita a dignidade dos clientes, suas famílias e cuidadores, protegendo-os de riscos indevidos, que
especifica os requisitos de competência dentro da organização, e promove a justiça social.
As organizações que prestam serviços sociais atuam em parceria com entidades públicas e privadas
do setor, empregadores e representantes dos trabalhadores, entidades financiadoras e clientes,

Parcerias

organizações representativas, grupos locais, famílias e prestadores de cuidados, para criar um
contínuo de serviços, alcançando níveis mais eficazes de impacto dos serviços e uma sociedade mais
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aberta e inclusiva.
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As organizações que prestam serviços sociais promovem a participação e inclusão dos seus clientes
em todos os níveis da organização e dentro da comunidade. As organizações envolvem os clientes
como membros ativos das suas próprias equipas de trabalho. Com vista ao aumento da participação
Participação

e inclusão equitativa as organizações devem facilitar o empowerment dos clientes. Trabalham em
colaboração com entidades e grupos representativos de apoio à defesa, eliminação de bar reiras,
ensino público e promoção ativa da igualdade de oportunidades.
As organizações que prestam serviços sociais implementam processos com vista à melhor ia da
qualidade de vida dos clientes, baseados nas necessidades dos clientes e de outros potenciais

Orientação para o cliente

beneficiários. Respeitam o seu contributo individual envolvendo-os na sua autoavaliação, na
avaliação dos serviços que lhes são prestados e demonstram a criação de valor e os objetivos dos
serviços tendo em conta o ambiente físico e social em que estão inseridos.
As organizações que prestam serviços sociais asseguram aos clientes o acesso contínuo a serviços
holísticos e baseados na comunidade, valorizando a contribuição de todos os clientes e potenciais
parceiros, incluindo a comunidade local, empregadores e outras partes interessadas, atuando desde

Abrangência

a intervenção precoce, ao apoio e acompanhamento continuado. Os serviços deverão ser prestados
por uma abordagem de equipa multidisciplinar ou em parceira com outros prestadores de serviços
e empregadores.
As organizações que prestam serviços sociais orientam-se para resultados, tanto em termos de
como eles são percebidos, nos resultados alcançados, e que benefícios proporcionam aos clientes,

Orientação para os
resultados

seus familiares, cuidadores, empregadores, outras partes interessadas e a comunidade em geral.
Elas também aspiram alcançar maior valor para os seus compradores de serviços e entidades
financiadoras. Os impactos dos serviços são medidos, monitorizados, e são elementos importantes
dos processos de melhor ia contínua, transparência e responsabilização.
As organizações que prestam serviços sociais são proactivas em ir ao encontro das necessidades do
mercado, utilizando os recursos de forma mais eficaz, desenvolvendo e melhorando os serviços,
promovendo a investigação e desenvolvimento para obter inovação. Desenvolvem estratégias
eficazes de marketing e comunicação, valorizam o feedback dos clientes, entidades financiadoras e
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outras partes interessadas e implementam sistemas de melhoria contínua da qualidade.

Página

Melhoria contínua

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

4. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA
Seguidamente apresentaremos uma análise, que permite posteriormente a definição de objetivos e metas
no presente plano de atividades.

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Abrangência do público-alvo.

- Dispersão de respostas sociais, no que concerne à

- Descentralização de respostas sociais.

gestão e comunicação entre elas.

- Rede de transportes disponibilizada aos clientes.

- Dispersão da rede de transporte que consome elevados

- Solidez da organização devido a gestão cautelosa e

recursos.

afinada.

- Falta de tempo na potencialização de parcerias.

- Esforço na atualização e remodelação de edifícios da
organização.
- Acompanhamento das tendências sociais:
investimento em novos projetos com respostas
inovadoras)
- Facilidade em articular e criar parcerias geradoras de
valor acrescentado.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

- Quadro comunitário 2020 e consequentemente

- Pandemia de COVID 19 e consequências que daí advém,

abertura de candidaturas a projetos na área social;

tal como o aumento de despesas devido a EPI´s,

-

Surgimento

de

prémios/oportunidades

de

necessidade de aumento de RH; maior absentismo de

financiamento extra recorrentes da responsabilidade

RH; dificuldade em cumprir todas as regras impostas pela

social das empresas.

DGS.

- Falta de algumas respostas sociais no concelho e região.

-

Constrangimentos

financeiros

progressivos,

decorrentes do contexto político-económico;
- Baixo envolvimento dos familiares e comunidade.
- Aumento das exigências das entidades financiadoras e
diminuição de apoios.
- Redução dos donativos e da capacidade das
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organizações se autofinanciarem.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

5. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA
A presente análise foi realizada tendo por base os indicadores analisados no último relatório de
atividades e contas referentes ao ano 2019 e cuja realidade não será significativamente diferente. Assim,
apresenta-se a realidade interna da organização traduzida em alguns indicadores que seguidamente se
descriminam.

5.1. CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL
2015
Resposta social

N.º
clientes

Creche

2016
%

N.º
clientes

24

6,1

CATL jardim-de-infância

26

CATL 1º CEB

2017
%

N.º
clientes

25

5,6

6,6

19

19

4,8

Centro de atividades ocupacionais

55

Centro de dia de Fornos de Algodres

2018
%

N.º
clientes

39

9,3

4,3

18

16

3,6

14,0

52

16

4,1

Centro de dia de Algodres

12

Centro de dia de Queiriz

2019
%

N.º
clientes

%

33

8,3

41

9,4

4,3

11

2,8

18

4,1

21

5,0

20

5,0

20

4,6

11,7

58

13,8

55

13,8

56

12,8

11

2,5

19

4,5

17

4,3

18

4,1

3,0

12

2,7

12

2,9

10

2,5

8

1,8

7

1,8

7

1,6

7

1,7

6

1,5

3

0,7

Centro de noite de Queiriz

12

3,0

15

3,4

16

3,8

13

3,3

14

3,2

Centro de noite da Muxagata

12

3,0

9

2,0

14

3,3

14

3,5

14

3,2

Lar de Santa Teresa

22

5,6

26

5,9

38

9,0

37

9,3

34

7,8

Serviço de Apoio Domiciliário

114

28,9

136

30,6

145

34,5

132

33,2

153

35,1

Formação Profissional

75

19,0

116

26,1

33

7,9

50

12,6

57

13,1

394

100%

444

100%

420

100%

398

100%

436

100%

TOTAL

O quadro acima descrito demonstra a realidade da organização no que concerne ao número de
pessoas servidas nos diversos serviços. A grande abrangência em termos de serviços nesta organização
permite-nos servir diversas pessoas do concelho e de concelhos limítrofes, desde a infância à terceira idade.
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Salienta-se mais uma vez que este números refletem o numero de pessoas que foram servidas ao
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Nº anual geral de clientes servidos
450

N.º de clientes

440
430
420
410
400
390
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ano civil

O gráfico acima demonstra a tendência no número de clientes serviços desde o ano 2014 até ao
presente. Como se pode verificar existe uma tendência crescente no número de clientes servidos.

5.2. DISPERSÃO DE CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL
Dispersão de clientes por resposta social
Creche
CATL Jardim de infância

9%

13%

4%
5%

8%

CATL 1º ciclo
Centro de atividades ocupacionais
Centro de dia de Fornos de Algodres

13%

Centro de dia de Algodres
Centro de dia de Queiriz

4%
1%
2%
3%
3%

35%

Centro de noite de Queiriz
Centro de noite da Muxagata
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar de Santa Teresa
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Formação profissional

O gráfico apresentado demonstra a dispersão dos clientes servidos por resposta social. Os resultados
corroboram que as respostas sociais que mobilizam mais clientes são as da terceira idade, seguidas pela
deficiência e a formação profissional.
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5.3. COLABORADORES POR RESPOSTA SOCIAL
N.º DE COLABORADORES ANUAL DA APSCDFA
80
70

64

60

60

78

72

67

50
40
30
20
10
0
2015

2016

2017

2018

2019

De acordo com os resultados apresentados, podemos verificar que o quadro de recursos humanos da
organização tem vindo a aumentar sucessivamente ao longo dos anos e representam já uma grande fatia do
orçamento da APS. Esta subida deve-se em especial ao aumento das exigências legais, bem como ao aumento
de necessidades por parte das respostas sociais.

Distribuição de RH pelas respostas sociais
Lar de Santa Teresa
13%

Centro de atividades
ocupacionais / sede
20%

Projetos
9%

Creche e CATL
12%

Serviço de apoio
domiciliário
13%

O gráfico acima demonstra quais as respostas sociais que absorvem mais recursos na organização.
Salienta-se que no CAO / sede o número de recursos inclui o departamento administrativo-financeiro, bem
como técnicos especializados que partilham outras respostas.
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Centro de dia e centro
de noite de Queiriz
16%

Centro de dia de Fornos
de Algodres
8%
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6. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES
EIXO 1: SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Objetivo geral: Modernizar e adequar as infraestruturas e os equipamentos das respostas
sociais, visando uma organização mais sustentável, que aplique práticas de boa gestão que
permita o seu desenvolvimento.
1.1. Reconverter o centro de noite da Muxagata em Estrutura Residencial para
Idosos.
1.2. Requalificar e eventualmente ampliar o edifício do centro de noite de Queiriz,
para posterior reconversão em Estrutura Residencial para Idosos.
1.3. Dinamizar o Centro de Apoio à Vida Independente, cumprindo com os objetivos
do mesmos.
1.4. Prosseguir com a dinamização do programa Incorpora da Fundação La Caixa.
1.5. Apresentar um projeto e tentativa de financiamento para a obtenção de
resposta social lar residencial.
1.6. Candidatar e implementar projetos que visem respostas inovadoras para a
organização, bem como explorar novas áreas e nichos de serviços com valor
acrescentado para a organização.
1.7. Manter ou aumentar os acordos de cooperação das respostas sociais, de modo
a garantir uma parte de financiamento para as mesmas.

EIXO 2: ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE
Objetivo geral: Dotar as respostas sociais de meios que permitam um trabalho cada vez mais
afinado em prol do cliente, famílias e comunidade em geral, visando a promoção da qualidade
de vida, bem como da satisfação dos mesmos.
2.1. Realizar uma intervenção centrada no cliente que fomente os níveis de
qualidade de vida e consequentemente a satisfação com a respetiva resposta
social.
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2.2. Apostar numa intervenção holística e multidisciplinar de acordo com as
necessidades e expetativas dos clientes.
2.3. Adotar novos modelos de qualidade de vida, aplicando os mesmos ao percurso
individual de cada cliente.
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2.4. Possibilitar a realização de atividades socioculturais que promovam um bom
ambiente de ócio e lazer que permita aos clientes um quotidiano mais ativo.
2.5. Potencializar as relações com parceiros, que contribuam para a melhoria da
intervenção junto dos clientes.

EIXO 3: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo geral: Investir no quadro de recursos humanos, perspetivando o desenvolvimento
organizacional e a melhoria dos serviços prestados, com um grupo de colaboradores fortemente
comprometidos com a organização.
3.1. Promover a capacitação de recursos humanos dando-lhes ferramentas que
possam contribuir para a aprendizagem progressiva de acordo com as
necessidades dos mesmos, bem como da organização, possibilitando aos
colaboradores a participação de ações de formação que contribuam ativamente
para a melhoria do seu desempenho bem como para a realização profissional e
pessoal.
3.2. Aumentar a participação dos colaboradores na avaliação de satisfação e
diagnóstico de atividades de modo a contribuírem no planeamento da
organização.
3.3. Fomentar o espirito de equipa e pertença de modo a contribuir para a melhoria
dos níveis de motivação dos colaboradores.
3.4. Acompanhar os colaboradores nas suas tarefas reforçando os aspetos positivos
e corrigindo as lacunas de modo a contribuir para um melhor desempenho do
mesmo.
3.5. Criar um ambiente salutar nas diversas equipas das respostas sociais de modo a
contribuir para um aumento de satisfação geral dos colaboradores.

EIXO 4: IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Objetivo geral: Promover uma imagem que reforce a marca da APSCDFA, em termos concelhios,

atualizadas tanto no site como redes sociais.
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4.1. Potencializar a comunicação externa da organização através de noticias mais
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distritais e nacionais, melhorando a comunicação interna e consequentemente a externa.
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4.2. Atualizar folhetos de informação das respostas sociais de modo a passar uma
melhor informação.
4.3. Cumprir pelo menos 90% do calendário de reuniões, promovendo a
comunicação e articulação entre todas as respostas sociais e serviços.
4.4. Realizar um restyling na imagem institucional com a introdução de novo logótipo
e imagem de apresentação da APS.

EIXO 5: QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA
Objetivo geral: Aumentar a qualidade organizativa, potenciando o ciclo PDCA na organização
aproveitando todas as ferramentas existentes para melhorar práticas, serviços e intervenção
das respetivas respostas sociais e consequentemente da organização.
5.1. Revalidar a certificação pelo referencial EQUASS - Assurance, melhorando o SGQ
e consequentemente a qualidade dos serviços.
5.2. Realizar as atualizações necessárias ao sistema de gestão da qualidade e
homogeneizar a implementação em todas as respostas sociais e serviços;
5.3. Nomear responsáveis pelas diversas ações e controlar resultados de modo a
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evitar desvios a melhorar os serviços.
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7. ORÇAMENTO 2021
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7.1 ORÇAMENTO GERAL
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7.2. ORÇAMENTO POR POLOS
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7.3. INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO

VALOR

Ativos Intangíveis
Bens de domínio público

€

-

Goodwill

€

-

Projetos de desenvolvimento

€

-

Programas de Computador

€

-

Propriedade Industrial

€

-

Outros Ativos intangíveis

€

-

Bens de domínio público

€

-

Bens do património histórico e cultural

€

-

Terrenos e Recursos Naturais

€

-

Edifícios e Outras Construções

€

2 210 456,72

Ativos Fixos Tangíveis

Lar residencial

€

1 438 401,33

Residência autónoma

€

200 935,39

ERPI Queiriz

€

571 120,00

Equipamento

€

82 302,72

Lar residencial

€

29 643,50

Residência autónoma

€

16 587,77

ERPI Queiriz

€

36 071,45

Outros ativos fixos tangíveis

€

-

Propriedade de Investimentos

€

-

Investimentos Financeiros

€

-

Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda)

€

€ 2 292 759,44
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TOTAL INVESTIMENTO - MLP
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