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BREVE MENSAGEM DA DIREÇÃO 
 

A pandemia continua a trazer alguma incerteza relativamente ao ano 2022, embora seja para nós, uma certeza, 

que queremos continuar a trilhar a linha da sustentabilidade e inovação, na busca contínua da melhoria dos 

nossos serviços. A modernização da nossa estrutura funcional, a rentabilização da capacidade instalada, a 

capacidade de inovação para novas respostas/projetos, a racionalização dos serviços e dos processos de 

aquisição de bens, o combate ao desperdício são alguns exemplos que vimos a desenvolver e que pretendemos 

manter e melhorar no ano 2022. Salientamos o parecer positivo na auditoria da revalidação da certificação da 

qualidade EQUASS – Assurance, no ano 2021, que reconhece o caminho de qualidade de serviços em prol de 

todos os utilizadores desta organização. 

 

A intervenção terá sempre como principal mote o cliente e significativos, na busca da melhoria do bem-estar e 

da qualidade de vida. É por isso que esta organização se pauta por implementar respostas que possa ser uma 

mais-valia para a comunidade.  

 

Os dois últimos anos obrigaram-nos a estar mais focados em nós, obrigaram-nos a estar mais concentrados na 

nossa intervenção, tentando a todo o custo salvaguardar os nossos da COVID-19. Assim, pretendemos em 

2022 expandir a nossas experiencia e conhecimento através da prática de benchmarking.   

 

Embora, para já, as previsões apontem para um ano 2022 de incertezas sobre a crise pandémica, considerámos 

importante para o presente documento algum pragmatismo e uma certa moderação nas iniciativas, de modo a 

apresentarmos objetivos ambiciosos q.b. mas também exequíveis, tendo em conta o contexto para já conhecido.  

Mais uma vez, a APS irá apostar em objetivos inovadores e simultaneamente sustentáveis, com vista a dar 

respostas às demandas da comunidade e dos tempos que correm.  

 

Numa altura em que tanto se abordam as questões ambientais, também a APS se compromete em reduzir a sua 

pegada ambiental, comprometendo-se em implementar medidas de preservação do meio ambiente, minimização 

da produção de resíduos bem como o consumo de recursos, através de medidas/estratégias alinhadas com as 

políticas dos 3 R´s: reduzir, reutilizar e reciclar; entre outras medidas que reduzam o impacto ambiental. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
 

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 

prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás referidos. 

  

 

  



Associação de Promoção Social, 

 Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

 

 
Promover o bem-estar, fomentar a inclusão. 

P
ág

in
a8

 

SERVIÇOS E PROGRAMAS 
 

 

 

 

 

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 Diferença

•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.
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Polo da 3ª idade

•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 adequados à satisfação das necessidades dos residentes.



Associação de Promoção Social, 

 Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

 

 
Promover o bem-estar, fomentar a inclusão. 

P
ág

in
a1

0
 

 

 

Polo da inserção socioprofissional

•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 técnico e financeiro.
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Programas/projetos

•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). 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.

•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. Trata-se de um programa de intermediação que 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 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.

•NeuroCEDE (+ COESO): o Centro Especializado em Demências e Envelhecimento, consiste num

projeto que se encontra a ser desenvolvido na APS desde janeiro de 2021, contando com o apoio

financeiro do programa + COESO. o projeto NeuroCEDE pretende intervir de forma especializada e

humanizada ao nível da qualidade de vida das pessoas com demência, respondendo à ausência, neste

território, de soluções direcionadas para o diagnóstico e intervenção. Através de uma equipa

multidisciplinar pretendemos atuar sobre o prognóstico da doença de forma individualizada, através da

intervenção neurofuncional, social, emocional, psicológica e psicoeducativa. Os destinatários deste

projeto, são pessoas idosas e não idosas que estejam a vivenciar um processo de Comprometimento

Cognitivo Leve ou Demência e pessoas com 65 anos, ou mais, a vivenciar um processo de

envelhecimento não patológico, com 2 ou mais fatores de risco para o desenvolvimento de quadros

demenciais.
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POLÍTICA ORGANIZACIONAL 
 

A nossa visão… 

 A APSCDFA pretende ser uma organização de referência a nível regional na dinamização de atividades 

integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em contexto rural, tendo em conta os vários estratos 

populacionais que constituem a nossa envolvente. 

 

A nossa missão… 

 Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

 

O nosso compromisso… 

 Qualidade: do ponto de vista da Associação, a qualidade associa-se à conceção e desenvolvimento de 

um serviço que vá ao encontro das necessidades e especificidades dos clientes. Do ponto de vista do 

cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade reconhecida do serviço, estando em alguns 

casos ligada ao preço do mesmo.  

 

 Ousadia: procuramos e promovemos soluções inovadoras e integradoras, que fomentem as melhores 

soluções para os nossos clientes, antecipando e acompanhando as mudanças da sociedade. 

 

 Responsabilidade/Compromisso: pretendemos o cumprimento dos deveres e obrigações dos nossos 

colaboradores e organização para com a sociedade em geral, promovendo desta forma, uma sociedade 

mais justa e inclusiva. 

 

 Ética: pretendemos a defesa e o respeito pelas diferenças existentes na nossa comunidade, atuando num 

princípio de igualdade e de não discriminação. Promovendo ainda a individualidade de cada um, através 

da defesa da privacidade, confidencialidade e integridade das partes interessadas. 

 

 Cooperação: partilhamos competências e recursos, mobilizando-os de forma a apresentar soluções 

ajustadas aos nossos clientes, num ambiente de parceria e trabalho em rede.  

 

A nossa política da qualidade… 

 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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ANÁLISE DA ENVOLVENTE DA ORGANIZAÇÃO 
 

Com recurso a dados do ano anterior, bem como do ano corrente, apresentam-se alguns dados que 

nos ajudam a caracterizar a nossa envolvente, ao nível de colaboradores e clientes. 

 

CLIENTES 

 

Resposta social 
2016 2017 2018 2019 2020 

N.º 
clientes 

% 
N.º 

clientes 
% 

N.º 
clientes 

% 
N.º 

clientes 
% 

N.º 
clientes 

% 

Creche 25,0 5,6 39,0 9,3 33,0 8,3 41,0 9,4 38 11,1 

CATL jardim-de-infância 19,0 4,3 18,0 4,3 11,0 2,8 18,0 4,1 17 5,0 

CATL 1º CEB 16,0 3,6 21,0 5,0 20,0 5,0 20,0 4,6 16 4,7 

Centro de atividades e capacitação 
para a inclusão (CACI) 

52,0 11,7 58,0 13,8 55,0 13,8 56,0 12,8 46 13,5 

Centro de dia de Fornos de Algodres 11,0 2,5 19,0 4,5 17,0 4,3 18,0 4,1 9 2,6 

Centro de dia de Algodres 12,0 2,7 12,0 2,9 10,0 2,5 8,0 1,8 5 1,5 

Centro de dia de Queiriz 7,0 1,6 7,0 1,7 6,0 1,5 3,0 0,7 2 0,6 

Centro de noite de Queiriz 15,0 3,4 16,0 3,8 13,0 3,3 14,0 3,2 12 3,5 

Centro de noite da Muxagata 9,0 2,0 14,0 3,3 14,0 3,5 14,0 3,2 8 2,3 

Lar de Santa Teresa 26,0 5,9 38,0 9,0 37,0 9,3 34,0 7,8 28 8,2 

Serviço de Apoio Domiciliário 136,0 30,6 145,0 34,5 132,0 33,2 153,0 35,1 131 38,4 

Formação Profissional 116,0 26,1 33,0 7,9 50,0 12,6 57,0 13,1 52 15,2 

TOTAL 444 100% 420 100% 398 100% 436 100% 364 100% 

 

 

O quadro acima demonstra o número de clientes servidos nas diversas respostas sociais ao longo dos 

últimos 5 anos. Salienta-se que os números não são referentes a taxas de ocupação mas sim ao número de 
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pessoas que foram servidas em determinada resposta social. A tendência, tal como demonstra no gráfico, tem 

sido descendente mas isto não significa que tenhamos menos clientes, visto que paralelamente as taxas de 

ocupação estão nos 100% em praticamente todas as respostas sociais, ou relativamente próximas. 

 

 

 

O gráfico acima representa a distribuição de clientes pelas respostas sociais da APS. Sendo que a maior 

fatia pertence ao polo da terceira idade, pois tem o maior número de respostas sociais. 

 

Outros projetos/serviços 2020 N % 

Gabinete de Inserção Profissional - GIP 1360 68,1 

Centro de recursos para a inclusão - CRI 34 1,7 

Rede Local de Intervenção Social - RLIS 438 21,9 

Incorpora 56 2,8 

Centro de Apoio à Vida Independente - CAVI 16 0,8 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciados - POAPMC 94 4,7 

 
1998 100,0 

 

O quadro acima representa o número de pessoas servidas em outros serviços da APS, no ano 2020. 

São números que também se consideram significativos e que demonstram a importância dos projetos nesta 

organização. 
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COLABORADORES 

 

 

O gráfico acima representa o número de colaboradores até à data, sendo que os dados de 2021 são 

até ao final do mês de outubro. Atualmente esta organização tem 78 colaboradores com vínculo contratual. A 

par destes números também se salienta que temos 11 pessoas com recurso a medidas de apoio ao emprego.  

 

 

No que concerne à absorção de recursos humanos pelas respostas sociais, verifica-se que é no Centro 

de atividades e capacitação para a inclusão que está a maior fatia de recursos. Salienta-se no entanto que esta 

resposta social tem também acoplada a sede e que, a equipa de técnicos especializados que presta serviços 

noutras respostas sociais, também é contada nesta resposta social. Seguidamente temos o Lar de Santa Teresa 
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como sendo o segundo maior consumidor de recursos humanos e projetos. Neste último deve ter-se em 

consideração que já temos em funcionamento mais projetos, tendo sido esta a área que mais subiu relativamente 

há integração de recursos humanos.  

 

 

  

No que se refere às áreas funcionais dos colaboradores desta organização podemos verificar que a 

maioria pertence obviamente à área operacional, seguida pelos técnicos superiores. Salienta-se que este gráfico 

espelha o esforço no investimento de técnicos superiores de modo a termos serviços cada vez mais 

especializados e multidisciplinares. 
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ANÁLISE SWOT DA ORGANIZAÇÃO 

 

PONTOS FORTES 

- Reconhecimento externo ao nível da qualidade – 

EQUASS – Assurance;  

- Bom corpo técnico, em termos de especialização de 

recursos (know-how); 

- Capacidade inovadora da organização; 

- Respostas sociais para praticamente todas as faixas 

etárias do ciclo de vida; 

- Acompanhamento individualizado aos clientes; 

- Instituição com alargada diversidade de escolhas de 

respostas sociais direcionadas para a terceira idade e 

ajustáveis à evolução do grau de dependência/autonomia 

da pessoa idosa; 

- Boas infraestruturas e equipamentos; 

- Certificação da organização (EQUASS-Assurance); 

- Certificação pela DGERT. 

PONTOS FRACOS 

- Rede de transportes internos cada vez maior e 

consequente degradação de viaturas; 

- Dependência do financiamento público; 

- Comunicação organizacional deficitária; 

- Faixa etária de uma % significativa de colaboradores 

relativamente alta e consequentemente algum absentismo 

laboral; 

- Desgaste físico e emocional de colaboradores produzido 

pela pandemia; 

- Problemas de acessibilidades às novas tecnologias 

(resistência à adesão às TIC); 

- Baixo envolvimento dos familiares e comunidade. 

 

OPORTUNIDADES 

- Possibilidade de investimento nas infraestruturas das 

respostas sociais; 

- Construção de lar residencial para pessoas com 

deficiência e incapacidade; 

- Possibilidade de, através de candidaturas, implementar 

projetos inovadores de intervenção comunitária; 

- Única instituição no concelho e em concelhos limítrofes 

com aposta na área da deficiência; 

- Surgimento de prémios/oportunidades de financiamento 

extra recorrentes da responsabilidade social das 

empresas. 

 

AMEAÇAS 

- Pandemia COVID e todas as consequências subjacentes; 

- Constrangimentos financeiros progressivos, decorrentes 

do contexto político-económico; 

- Instabilidade na transição de quadros comunitários; 

- Aumento das exigências das entidades financiadoras e 

diminuição de apoios; 

- Redução dos donativos e da capacidade das organizações 

se autofinanciarem; 

- Sucessivos cortes nos rendimentos familiares, o que se 

traduz num menor poder de compra/diminuição do valor 

das comparticipações mensais; 

- Risco da concorrência (abertura de novos lares, 

entidades com formação, etc). 
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EIXOS ESTRATÉGICOS DO PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022  
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OBJETIVOS DO PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022 
 

 

 

 

1. 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. Finalizar a reconversão do centro de noite da Muxagata em Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI) e celebrar os respetivos acordos PROCOOP. 

1.2. Requalificar e ampliar o edifício do centro de noite de Queiriz, para posterior reconversão em 

Estrutura Residencial para Idosos (ERPI). 

1.3. Fomentar a inclusão social através da construção de residência autónoma, de modo a promover 

a autonomização de pessoas com deficiência intelectual de desenvolvimento (DID) ligeira. 

1.4. Promover as diligências necessárias à implementação do lar residencial "Aqui somos felizes", de 

modo a responder à necessidade premente de dar resposta à falta de vagas nesta área. 

1.5. Abrir uma nova resposta social inovadora para a organização, com vista a acolher vítimas de 

violência doméstica "Casa Abrigo". 

1.6. Desenvolvimento de candidaturas a projetos de desenvolvimento comunitário, de modo a 

complementar a intervenção desta organização no seio da comunidade. 

1.7. Potencializar a intervenção do projeto NEUROCEDE com o reforço da equipa multidisciplinar, 

complementando os serviços do projeto. 

1.8. Promover a criação de projeto inovador que vise potencializar o apoio desta organização à 

comunidade. 

1.9. Consolidação da implementação dos procedimentos de contratação pública em termos 

transversais à organização, de modo a garantir a transparência e legalidade. 

1.10. Fomentar a responsabilidade ambiental através da adoção de medidas que visem a redução do 

impacto ambiental.  

 

 

 

 

 

 

EIXO 1 – SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
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2. 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. (Re)Definir o modelo teórico de qualidade de vida na intervenção das várias respostas sociais 

da organização, incluindo uma ferramenta de avaliação da qualidade de vida. 

2.2. Implementar o novo modelo de qualidade de vida na intervenção das várias respostas sociais.  

2.3. Obter uma taxa de cumprimento global (taxa de execução) dos planos individuais de clientes 

igual ou superior à do ano transato.  

2.4. Garantir um acompanhamento mais sistemático a clientes e famílias de modo a promover a 

satisfação dos mesmos. 

2.5. Implementar os planos de atividades socioculturais aproveitando as sinergias internas e os 

técnicos especializados de modo a aumentar a atividades dos clientes das diversas respostas 

sociais. 

2.6. Promover a participação dos clientes/significativos na vida organizacional, criando espaços 

e/ou ferramentas que fomentem essa interligação.  

 

 

 

 

 

3. 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. Informatizar todos os processos de colaboradores, bem como reduzir a utilização ao 

indispensável na gestão dos processos de colaboradores.  

EIXO 2 – ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

EIXO 3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
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3.2. Responsabilizar todos os colaboradores pela imagem organizacional, especificamente na 

execução das suas funções a fim de poder contribuir para a melhoria e/ou correção do trabalho 

dos mesmos, em prol da melhoria de serviços. 

3.3. Promover o aumento da motivação dos colaboradores das diversas respostas sociais, através 

de um acompanhamento mais sistematizado bem como algumas ações de sensibilização dos 

mesmos.  

3.4. Implementar estratégias que visem o bom ambiente no trabalho, de modo a manter ou 

aumentar as taxas de satisfação dos colaboradores.  

3.5. Aumentar a participação dos colaboradores na vida da organização, nomeadamente nos 

questionários disponibilizados. 

3.6. Dotar os colaboradores de competências que possam ser uma mais-valia na intervenção que é 

realizada na organização.  

3.7. Garantir uma taxa de incidência de acidentes de trabalho, não superior a 7,5%. 

 

 

 

 

 

 

4. Promover uma imagem que reforce a marca da APSCDFA, em termos concelhios, distritais e nacionais, 

melhorando a comunicação interna e consequentemente a externa. 

 

4.1. Reestruturação e análise de estratégias de comunicação no que diz respeito aos 

serviços/economia social da instituição, de modo a garantir que a divulgação está a ser realizada 

de forma correta e de acordo com os objetivos de cada serviço. 

4.2. Melhorar a comunicação externa da organização, tendo em atenção a divulgação das notícias, 

com regra e rigor.   

4.3. Aumentar a comunicação interna da organização com a dinamização de espaços de troca de 

experiências entre colaboradores. 

 

 

 

 

 

EIXO 4 – IMAGEM E COMUNICAÇÃO
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5. Incrementar os níveis de qualidade dos serviços realizando um acompanhamento e controlo rigorosos 

de modo a melhorar continuamente os serviços e intervenções da organização. 

 

5.1. Participar ativamente nas ações desenvolvidas na comunidade envolvente, que representem 

uma mais-valia para todos utilizadores e comunidade geral. 

5.2. Participar em ações de benchmarking que permitam uma troca de conhecimentos e experiências 

e consequentemente que permita a análise das práticas internas e eventualmente a melhoria 

das mesmas.  

5.3. Desenvolver ações de sensibilização que permitam conhecer, analisar, discutir e implementar 

ações que visem a melhoria contínua dos serviços.  

5.4. Dar continuidade à melhoria do SGQ, através das revisões e análises de processos, 

procedimentos e impressos que sustentam o sistema. 

 

 

  

EIXO 5 – QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA
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ORÇAMENTO 2022 
 

 

GASTOS 

 

 

 

 

 



Associação de Promoção Social, 

 Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

 

 
Promover o bem-estar, fomentar a inclusão. 

P
ág

in
a2

4
 

 

RENDIMENTOS 
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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   

Ativos Fixos Tangíveis   

Bens de domínio público    

Bens do património histórico e cultural   

Terrenos e Recursos Naturais   

Edifícios e Outras Construções € 2 210 456,72 

     Residência autónoma € 200 935,39 

     ERPI Queiriz € 571 120,00 

Equipamento  € 82 302,72 

     Residência autónoma € 16 587,77 

     ERPI Queiriz € 36 071,45 

     Casa Abrigo € 49 763,31 

Outros ativos fixos tangíveis   

Propriedade de Investimentos   

Investimentos Financeiros   

Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda)   

TOTAL INVESTIMENTO - MLP € 2 292 759,44 

 


