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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 A Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres é uma das maiores 

organizações no setor social do concelho de Fornos de Algodres, com relevantes índices de credibilidade e 

notoriedade no terceiro setor. Tornou-se por isso desejo desta organização expandir os níveis de 

reconhecimento e intervenção desta organização, em termos regionais.  

 Apesar de todos os desafios que têm sido impostos por conjunturas económico-sociais 

desfavoráveis, esta organização tem feito o esforço de se adaptar e ultrapassar todas as imposições 

contextuais, numa dinâmica onde impera a qualidade dos serviços e intervenção.  

 O presente documento, visa apresentar o plano de atividades da APSCDFA para o ano 2017. Desta 

forma pretendem-se operacionalizar os objetivos estratégicos já identificados, respondendo às expetativas 

e necessidades de todos os utilizadores desta organização.  

 Deste modo, este plano de atividades resulta de um alinhamento estratégico à intervenção. Sendo 

que o mesmo foi construído com base em diversas análises contextuais, nomeadamente de resultados de 

indicadores externos e internos.  

 Para a construção deste plano foram recolhidas informações e resultados de desempenho, 

considerados fundamentais, tais como: 

 - Aferição de indicadores de gestão com base no sistema de gestão de qualidade em vigor na 

organização; 

 - Realização de uma análise SWOT à envolvente da organização e de todas as respostas sociais que 

integram a mesma; 

 - Análise da envolvente externa à organização; 

 - Integração das opiniões de clientes, significativos, colaboradores e parceiros, recolhida na 

avaliação de satisfação e de necessidades.  

 Deste modo pretendemos que o nosso processo de planeamento seja ajustado, realista e adaptado 

às exigências contextuais.  

  

A direção: 

José Fernando Almeida Tomaz 

José Aurélio Marques Veiga 

Américo Dias Almeida Feio 

Lúcio Ribeiro Lopes 

Pedro Miguel Monteiro Bidarra 
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1. APRESENTAÇÃO 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; 

- Família; 

- 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. 
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Polo da Infância e Juventude: este polo tem como principal foco as crianças e jovens, desde os 4 meses até 

aos 10 anos de idade. Este polo é composto por: 

 

 - 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 

adequados à satisfação das necessidades dos residentes 
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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.  

 

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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Polo Resposta social Público-alvo Serviços 
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Creche 
Crianças dos 4 meses aos 3 
anos 

- Acolhimento, guarda, proteção e cuidados básicos; 
- Alimentação (almoço e/ou lanche); 
- Promoção de saúde; 
- Apoio educativo-pedagógico; 
- Apoio socio lúdico; 
- Acompanhamento para deveres escolares. 

CATL Jardim-de-infância Crianças dos 3 aos 6 anos 

CATL 1º ciclo Crianças dos 6 aos 10 anos 

Te
rc

ei
ra

 Id
a

d
e

 

Centros-de-dia 

Pessoas de 65 ou mais anos 

- 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 noite 

Lar / ERPI 

Apoio domiciliário (SAD)  

D
if

e
re

n
ça

 

Centro de Atividades 
Ocupacionais 

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. 

Centro de Recursos para 
a Inclusão (CRI) 

Crianças e jovens com 
necessidades educativas 
especiais (NEE) 

 - 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. 

In
se

rç
ã

o
 S

o
ci

o
p

ro
fi

ss
io

n
a

l 

Formação Profissional 

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

Formação profissional: 

   - Tipologia 3.01 – Qualificação de pessoas com deficiência e 
incapacidade

   - Não-financiada

Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP) 

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

- 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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PROJETO REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS) 

 

 A RLIS assenta numa lógica de intervenção articulada e integração de entidades com 

responsabilidade no desenvolvimento da ação social; 

 Visa potenciar uma articulação planeada dos diversos organismos envolvidos para garantir o 

interesse público; 

 Promove a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em 

resposta às necessidades sociais. 

(Despacho 11675/2014 de 18 de setembro) 

 

Serviço de atendimento e acompanhamento social – O SAAS é um serviço que assegura o atendimento e o 

acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de 

emergência social.  

 

Atendimento social – atendimento de primeira linha, personalizado, que 

responde às situações de crise ou de emergência sociais.  

 

Acompanhamento social – pretende assegurar apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de 

problemas sociais. 

 

A quem se destina? A pessoas e famílias em situação de pobreza e de exclusão social, incluindo situações 

de crise e emergência social, residentes nos concelhos de Fornos de Algodres e Celorico da Beira. 

 

Objetivos do SAAS: 

 Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequadas a cada 

situação; 

 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 

 Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, 

promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; 

 Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

 Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e 

profissional. 

(Despacho 188/2014 de 18 de Setembro)  
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2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 A APSCDFA assumiu o compromisso formal 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.  

 

 

 

 Toda esta cultura organizacional fomenta boas práticas, tendo como principal foco o cliente na sua 

diversidade. Salienta-se ainda o papel fulcral que os colaboradores assumem neste compromisso com a 

qualidade, já que estes são considerados o motor da organização. 
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Organograma 
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3. PRINCÍPIOS DO SGQ 

 

Princípio Caracterização 

Liderança 

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 

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. 

Recursos Humanos 

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 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. 

Direitos 

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 

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. 

Ética 

As organizações prestadoras de serviços sociais funcionam com base num Código de Ética que 

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. 

Parcerias 

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, 

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 

aberta e inclusiva. 

Participação 

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 

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. 
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Orientação para o cliente 

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 

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. 

Abrangência 

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 

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. 

Orientação para os 

resultados 

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, 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. 

Melhoria contínua 

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 

outras partes interessadas e implementam sistemas de melhoria contínua da qualidade. 
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4. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA 

 

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; 

- Rede de parcerias; 

- Respostas para praticamente todas as faixas etárias do ciclo de vida; 

- Acompanhamento individualizado aos clientes; 

- Infraestruturas e equipamentos; 

- Certificação da organização (EQUASS-Assurance); 

- Certificação pela DGERT. 

 

Pontos fracos 

- Algumas respostas sociais funcionam em edifícios com condições desadequadas; 

- Rede de transportes cada vez maior; 

- Dependência do financiamento público; 

- Comunicação organizacional deficitária; 

- 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; 

- Novo quadro comunitário 2020 e consequentemente abertura de candidaturas a projetos na área social; 

- Construção de lar residencial para pessoas com deficiência e incapacidade; 

- Ligeira retoma económica. 

 

Ameaças 

- Constrangimentos financeiros progressivos, decorrentes do contexto político-económico; 

- Redução dos valores dos acórdãos/financiamentos; 

- Redução dos donativos e da capacidade das organizações se autofinanciarem; 

- Sucessivos cortes nos rendimentos familiares, o que se traduz num menor poder de compra; 

- Risco da concorrência (abertura de novos lares, entidades com formação, etc). 
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POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

Pontos fortes 

- Recursos Humanos: equipa jovem e dinâmica;  

- Recursos materiais: Bons equipamentos e materiais pedagógicos;  

- Boas instalações;  

- Horário de funcionamento;  

- Excelente localização (próximo do Centro Escolar);  

- Preços e comparticipações médias na Creche;  

- Obtenção da certificação da Qualidade Equass-Assurance;  

- Informação e divulgação de atividades on-line;  

- Bom nível de satisfação de clientes;  

- Relações cordiais com parceiros sociais, que permitem uma intervenção mais alargada.  

 

Pontos fracos 

- Recursos financeiros limitados; 

 

Oportunidades 

- Única Creche e Centros de Atividades de Tempos Livres (Jardim de Infância e 1º Ciclo) existente no 

concelho;  

- Aumento de clientes nos períodos de interrupções letivas. 

 

Ameaças 

- Fatores demográficos: baixa taxa de natalidade;  

- Emigração;  

- Fatores económicos e sociais: Crise; desemprego; Cortes nos apoios financeiros;   

- Acessos rodoviários condicionados por sinalética;  

- Almoços e prolongamento de horário (das 15h e 30m - 17h e 30m) no 1º ciclo e pré-escolar, assegurados 

pela Câmara Municipal;  

- Aumento significativo de rescisões de contratos durante períodos letivos;  

- Existência de clubes desportivos.  
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POLO DA TERCEIRA IDADE 

 

Pontos fortes 

- Equipa multidisciplinar que pode dar uma resposta mais adequada a casa caso; 

- Boas instalações na maior parte das respostas sociais; 

- Boa diversidade de Respostas Sociais/Serviços o que promove o encaminhamento mais fácil do cliente. 

 

Pontos fracos 

- Instalações do CD de Fornos de Algodres a precisar de obras de restauração; 

- Fraco aquecimento do CD de Fornos de Algodres, o que causa algum desconforto nos idosos e 

colaboradores; 

- Respostas sociais muito dispersas entre si o que dificulta o acompanhamento de proximidade. 

 

Oportunidades 

- População envelhecida; 

- Implementação do processo de certificação da qualidade no lar de Santa Teresa dando uma imagem de 

inovação e credibilidade à resposta social. 

 

Ameaças 

- Conjuntura socioeconómica que representa cada vez mais a diminuição do poder de compra devido a 

baixos rendimentos dos idosos; 

- Diminuição dos apoios concedidos pelo Estado; 

- Elevado número de IPSS´s e particulares no concelho e em concelhos limítrofes com serviços de apoio à 3ª 

Idade. 

- Dispersão do SAD o que dificulta a participação dos clientes nas atividades socioculturais. 

 

 

POLO DA DIFERENÇA  

 

Pontos fortes 

- Equipa jovem e motivada, fortemente orientada para o cliente; 

- Aposta em atividades inovadoras e diferenciadoras; 

- Relacionamento interpessoal próximo entre clientes e colaboradores; 

- Possibilidade de conversão do Centro de Noite da Muxagata em Lar Residencial; 
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- Aplicação de novas metodologias de trabalho, nomeadamente as EQV, que poderá ser um fator 

diferenciador face a outras organizações. 

 

Pontos fracos 

- Os conflitos internos entre algumas colaboradoras; 

- Maior responsabilização face ao processo de qualidade de todos os colaboradores; 

- Corresponsabilização dos recursos humanos no sucesso da organização. 

 

Oportunidades 

- Aproveitamento de novas oportunidades de financiamento no desenvolvimento de atividades inovadoras; 

- Realização de atividades permanentes na área da deficiência noutros concelhos, como é o caso de 

Celorico da Beira, Penalva do castelo e Mangualde. 

 

Ameaças 

- Grande concorrência das organizações da região; 

- Não valorização e não patrocínio por parte do Município da questão da deficiência poderia haver mais 

apoio; 

- Estrangulamento financeiro da segurança social (Estado); 

- Fracos rendimentos económicos das famílias/significativos dos nossos clientes logo as nossas 

mensalidades não podem ser elevadas. 

 

 

POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

 

Pontos fortes 

- Entidade certificada em termos de formação profissional; 

- Áreas de formação adequadas às necessidades do concelho; 

- Relacionamento com entidades parceiras; 

- Turmas reduzidas ao nível da formação do programa operacional 3.01 o que permitem uma melhor 

individualização do percurso do formando; 

- Formação informal desenvolvida intra e inter respostas sociais; 

- Boa equipa multidisciplinar. 

 



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

 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

22 

Pontos fracos 

- Condicionantes orçamentais; 

- Dificuldade em articular o recrutamento e seleção de formandos com as entidades competentes (Centro 

de recursos e IEFP); 

- Polo da formação a precisar de requalificação, nomeadamente por causa de climatização de espaços.  

 

Oportunidades 

- Quadro de apoio comunitário 20-20; 

- Possibilidade de obtenção de financiamento comunitário. 

- Captação de novos clientes; 

- Formação de novas parcerias. 

 

Ameaças  

- Contexto de contenção orçamental  

- Novas diretrizes pouco claras acerca dos programas financiados; 

- Plataformas de apoio ao quadro comunitário a funcionar mal; 

- Existência de metas ambiciosas ao nível do programa operacional 3.01, nomeadamente em termos de 

integração profissional.  
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5. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 

 

 A presente análise consta do plano estratégico desta organização já que o mesmo foi elaborado no 

corrente ano.  

 

Clientes e/ou utilizadores dos serviços 

Resposta social 
2013 2014 2015 

Tendência 
N.º clientes % N.º clientes % N.º clientes % 

Creche 20 4,7 28 5,2 37 7,1 ↗ 

CATL jardim-de-infância 37 8,6 17 3,2 26 5,0 ↗ 

CATL 1º CEB 27 6,3 25 4,7 30 5,7 ↔ 

Centro de atividades ocupacionais 55 12,8 67 12,5 69 13,2 ↔ 

Centro de dia de Fornos de Algodres 17 4 21 3,9 24 4,6 ↗ 

Centro de dia de Algodres 13 3 15 2,8 16 3,1 ↗ 

Centro de dia de Queiriz 12 2,8 12 2,2 10 1,9 ↘ 

Centro de noite de Queiriz 12 2,8 14 2,6 17 3,3 ↔ 

Centro de noite da Muxagata 12 2,8 18 3,4 23 4,4 ↘ 

Lar de Santa Teresa         26 5,0 NA 

Serviço de Apoio Domiciliário 171 39,9 171 31,9 201 38,5 ↘ 

Formação Profissional 53 12,4 148 27,6 43 8,2 ↗ 

TOTAL 408 100% 536 100% 521 100% ↘ 

 

 O quadro acima apresenta o número e distribuição de clientes pelas diversas respostas da 

organização. Este é o número de pessoas que esta organização serve e considera-se ser um número 

significativo, atendendo ao meio onde estamos inseridos. É de salientar a abrangência de serviços que se 

encontram ao dispor da comunidade, atendendo ao ciclo vital da pessoa. 

 

Outros serviços N % 

Universidade Sénior 120 10,4 

Cantina Social 35 3,0 

FEAC 27 2,3 

CRI Fornos de Algodres 18 1,6 

CRI Penalva do Castelo  11 0,9 

CRI Celorico da Beira 8 0,7 

Ao abrigo de protocolo com agrup. escolas Mangualde 4 0,3 

Gabinete de Inserção Profissional 936 80,8 

Total 1159 100 
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 Importa também debruçarmo-nos sobre os números do quadro acima, que se encontram ligados a 

outros serviços que se encontram disponíveis e/ou em parceria com esta organização. 

 

Colaboradores 

 

Resposta social 2013 2014 2015 

Centro de atividades ocupacionais 12 10 9 

Creche e CATL 9 9 9 

Centro de dia de Fornos de Algodres 4 4 4 

Lar de Queiriz 11 11 9 

Lar de Muxagata 7 6 6 

Serviço de apoio domiciliário 8 8 8 

Inserção Socioprofissional 4 4 4 

CLDS + 
 

4 4 

Lar de Santa Teresa 
  

7 

TOTAL 55 56 60 

 

 De acordo com os dados do último relatório de atividades e contas, esta organização conta com um 

número total de 60 colaboradores com vínculo interno. De um modo geral, pode verificar-se que é uma 

organização que dá alguma estabilidade aos seus colaboradores. 

 

Regime de contratação 2015 % 

Prestadores de serviços permanentes 5 10 

Prestadores de serviços eventuais 26 52 

Contratações com apoio de medidas de emprego 19 38 

TOTAL 50 100 

 

 Como se pode verificar pelos dois quadros anteriores, esta organização já tem um grande volume 

de colaboradores ao seu serviço, situação que merece destaque já que esta realidade movimenta muito 

capital.  
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Relações de parcerias 

 

 De forma a responder de forma mais eficiente às necessidades dos clientes e da própria 

organização, considera-se importante ter uma boa rede de entidades parceiras.  

 Ainda que esta organização tenha envergadura suficiente para responder a uma série de 

problemáticas, só através da ligação a entidades parceiras poderão dar um apoio mais abrangente aos seus 

clientes/significativos e comunidade. As parcerias na prestação de serviços sociais estabelecidas por esta 

organização pretendem acrescentar valor ao resultado da prestação dos serviços. 

 

 

 O gráfico indica o número de entidades parceiras por ano. Verifica-se um crescimento ao nível 

das parcerias desta organização, ao longo dos últimos três anos. Esta realidade demonstra o 

compromisso da APS em realizar parcerias que possam valorizar a intervenção e dar respostas cada 

vez mais adequadas às necessidades de clientes/significativos e comunidade.  

 

Participações com entidades externas N.º % 

Rede social CLAS 8 12,7% 

CPCJ 41 65,1% 

NLI 5 7,9% 

Agrupamento de escolas de Fornos de Algodres 3 4,7% 

Agrupamento de escolas de Mangualde 2 3,2% 

Agrupamento de escolas de Penalva do Castelo 2 3,2% 

Agrupamento de escolas de Celorico da Beira 2 3,2% 

Total 63 100% 

 

 O quadro acima demonstra algumas participações desta organização para com outras entidades, 

evidenciando o compromisso desta organização em estar perto da comunidade. 
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Avaliação de desempenho de colaboradores 

 

 

 Esta organização preocupa-se com os níveis de desempenho dos seus colaboradores, já que estes 

são considerados o motor de desenvolvimento da mesma e os responsáveis por prestar serviços de 

qualidade. Assim, todos os anos os colaboradores são avaliados. Esta avaliação tem como principal objetivo 

permitir uma melhoria individual e consequentemente grupal, através de iniciativas como: coaching, 

formação profissional, reconhecimento, etc. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2019 

 

 Esta organização tem como princípios orientadores para os anos 2016 a 2019 os objetivos 

estratégicos e estruturais que seguidamente serão descritos. Os mesmos encontram-se inseridos por eixos, 

de modo a criar uma dinâmica mais estruturada e uma visão mais estratégica destas linhas orientadoras. 

 Os pilares deste plano estratégico assentam essencialmente na sustentabilidade e na qualidade 

dos serviços prestados.  

 

 

Eixos estratégicos 

 

 

  

• Sustentabilidade Eixo 1 

• Desenvolvimento e inovação Eixo 2 

• Orientação para o cliente Eixo 3 

• Gestão de recursos humanos Eixo 4 

• Imagem e comunicação Eixo 5 

• Qualidade e melhoria contínua Eixo 6 
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EIXO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Sustentabilidade 
Assegurar a sustentabilidade da organização, 

como uma instituição sólida, capaz de dar 
resposta às necessidades de todas as partes 

interessadas. 

OE1 - Realizar as necessárias diligências para a reconversão do centro de noite de 
Queiriz em estrutura residencial para idosos (ERPI). 

OE2 - Recapacitar o centro de noite da Muxagata de modo a este se tornar 
economicamente sustentável.  

OE3 - Solucionar o problema da falta de lar residencial para pessoas com 
deficiência.  

OE4 - Requalificar o edifício do centro de dia de Fornos de Algodres. 

OE5 - Otimizar o edifício do lar de Santa Teresa. 

OE6 - Identificar as áreas críticas de custos e estabelecer metas anuais de redução, 
bem como rentabilizar recursos. 

OE7 - Manter e/ou aumentar os acordos de cooperação com a segurança social.  

2. Desenvolvimento e inovação 
Procurar soluções inovadoras de forma a 

garantir a continuidade e abrangência dos 
serviços, de acordo com as necessidades da 

comunidade, bem como dos atuais e potenciais 
clientes/significativos. 

OE8 - Realizar candidaturas que visem a obtenção de programas financiados, que 
contribuam para a sustentabilidade da organização. 

OE9 - Continuar a aposta em projetos que permitam inovar em termos de respostas 
à comunidade e consequentemente, dar maior enfoque à organização. 

OE10 - Desenvolver ações de benchmarking.  

OE11 - Reforçar e consolidar as parcerias. 

3. Orientação para o cliente 
Proporcionar experiências impactantes na 

trajetória de vida dos clientes/significativos e 
consequentemente na sua qualidade de vida, 

garantindo bons patamares ao nível da 
satisfação dos mesmos.  

OE12 - Cumprir pelo menos 80% do plano de atividades socioculturais, elaborado 
atendendo às expetativas e necessidades do público-alvo.  

OE13 - Garantir que 100% dos clientes sejam abrangidos pelo plano individual.  

OE14 - Obter taxas de execução nos planos individuais, em termos anuais, iguais ou 
superiores ao ano imediatamente transato. 

4. Gestão de recursos humanos 
Promover um quadro de recursos humanos 

estável e adaptado às necessidades das 
respostas sociais e consequentemente, dos seus 
utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o 

reconhecimento dos mesmos.  

OE15 - Obter um nível de satisfação de pelo menos 90% de colaboradores, igual ou 
superior a 4. 

OE16 - Utilizar formas de gestão de recursos humanos que promovam a motivação 
entre colaboradores, de forma a fomentar o espírito de cooperação e 
desenvolvimento da organização. 

OE17 - Cumprir o plano de formação interno (para os colaboradores), abrangendo 
pelo menos 90% dos recursos humanos da organização.  

OE18 - Criar um manual que agregue todos os processos e procedimentos ao nível 
da gestão de recursos humanos.  

5. Imagem e comunicação 
Reforçar a imagem organizacional, promovendo 

uma comunicação assertiva e rigorosa. 

OE19 - Realizar estacionário da organização, bem como homogeneizar toda a 
imagem da mesma, de forma a reforçar a imagem da organização. 

OE20 - Atualizar documentos de base do sistema de gestão de qualidade, com 
recurso à participação de todas as partes interessadas. 

OE21 - Estabelecer um plano de comunicação interna.  

OE22 - Otimizar o modelo de apresentação institucional. 

6. Qualidade e melhoria contínua 
Apostar na melhoria contínua dos serviços, 

realizando diligências que possibilitem práticas 
cada vez mais ajustadas. 

OE23 - Manter a certificação da qualidade - EQUASS, revalidando os indicadores em 
auditoria externa. 

OE24 - Rever anualmente os processos e procedimentos da qualidade. 

OE25 - Realizar pelo menos 1 vez por ano auditoria interna às respostas sociais.  
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7. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES  

 

 7.1. TRANVERSAIS  

 

1. Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às 

necessidades de todas as partes interessadas. 

1.1. Realizar as necessárias diligências para a reconversão do centro de noite de Queiriz em estrutura 

residencial para idosos (ERPI). 

1.2. Recapacitar o centro de noite da Muxagata de modo a este se tornar economicamente sustentável, 

transformando-o em lar residencial para pessoas idosas. 

1.3. Requalificar o edifício do centro de dia de Fornos de Algodres. 

1.4. Capacitar o edifício do lar de St.ª Teresa, em específico o piso que se encontra sem utilidade, 

aumentando a sua capacidade de instalação. 

1.5. Reduzir em 3% a despesa da organização, através de ações de controlo financeiro, essencialmente 

minimizando o desperdício.   

1.6. Manter e/ou aumentar os acordos de cooperação com a segurança social. 

 

2. Procurar soluções inovadoras de forma a garantir a continuidade e abrangência dos serviços, de 

acordo com as necessidades da comunidade, bem como dos atuais e potenciais 

clientes/significativos. 

2.1. Realizar candidaturas que visem a obtenção de programas financiados, que contribuam para a 

sustentabilidade da organização. 

2.2. Desenvolver o projeto da rede local de intervenção social (RLIS), realizando atendimentos 

sistemáticos. 

2.3. Manter a universidade sénior em funcionamento, desenvolvendo atividades que promovam a 

integração e participação dos idosos da comunidade. 

 

3. Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e 

consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos 

mesmos. 

3.1. Criar sinergias que proporcionem um bom ambiente e uma boa intervenção de modo a obter uma 

boa taxa de satisfação de clientes. 
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3.2. Implementar planos individuais a todos os clientes da organização e garantir que os mesmos 

atinjam uma boa taxa de execução. 

3.3. Disponibilizar atividades socioculturais a todos os clientes executando aquilo que se encontra 

previsto em plano. 

3.4. Implementar a escala de qualidade de vida aos clientes do centro de atividades ocupacionais e da 

formação profissional, de modo a verificar o impacto da intervenção na sua qualidade de vida. 

 

4. Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais 

e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento 

dos mesmos 

4.1. Manter o quadro de colaboradores sem grandes oscilações, proporcionando estabilidade 

organizacional. 

4.2. Implementar ações de melhoria de forma a conseguirem proporcionar um bom ambiente 

organizacional e consequentemente manter ou aumentar o nível de satisfação dos colaboradores. 

4.3. Promover um bom acompanhamento aos colaboradores de modo a fomentar o seu nível de 

motivação. 

4.4. Cumprir o plano de formação interno, destinado aos colaboradores, tendo em conta as 

necessidades das pessoas e da organização. 

4.5. Promover ações de formação para pelo menos 70% dos recursos humanos da organização. 

4.6. Dinamizar atividades extraprofissionais de modo a fomentar o espírito de pertença e de equipa na 

organização. 

4.7. Sensibilizar e acompanhar os colaboradores de modo a promover o aperfeiçoamento do seu 

desempenho. 

 

5. Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa. 

5.1. Construir o plano de comunicação para o ano seguinte, assentando no pressuposto da melhoria das 

relações internas e externas. 

5.2. Realizar um manual de publicações da organização. 

5.3. Apresentar notícias e informações da organização, obedecendo as regras predefinidas. 

5.4. Celebrar os 30 anos da organização, através de iniciativas que assinalem a data. 

5.5. Reforçar as relações com as entidades parceiras, promovendo atividades que abranjam as mesmas. 

 

6. Apostar na melhoria contínua dos serviços, realizando diligências que possibilitem práticas cada vez 

mais ajustadas. 
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6.1. Promover a contínua sistematização de processos e procedimentos na organização, realizando 

ações de controlo e verificação dos mesmos. 

6.2. Revalidar a certificação da qualidade EQUASS - Assurance, incluindo a última resposta social 

adquirida pela organização: lar de Santa Teresa. 

6.3. Cumprir o quadro de revisões documentais do sistema de gestão de qualidade, implementando as 

melhorias necessárias aos processos e procedimentos em vigor. 

6.4. Implementar ações que permitam a melhoria contínua dos serviços da organização. 

6.5. Manter a qualidade nos serviços prestados, numa ótima de melhoria contínua respondendo de 

forma eficaz às necessidades e expetativas dos clientes e comunidade. 

 

 

 7.2. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

1. Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às 

necessidades de todas as partes interessadas. 

1.1. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no polo, apostando em estratégias que visem a 

poupança de energia. 

1.2. Reduzir 3% o consumo de produtos de limpeza no polo. 

1.3. Promover a redução dos gastos de água, em 3%, implementando estratégias de uso racional da 

água entre clientes e colaboradores. 

 

2. Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e 

consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos 

mesmos. 

2.1. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes da creche atingindo ou superando a taxa do 

plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.2. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do CATL jardim-de-infância atingindo ou 

superando a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.3. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do CATL 1º ciclo atingindo ou superando a taxa 

do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.4. Disponibilizar atividades específicas de desenvolvimento às crianças da creche executando o 

projeto pedagógico existente. 

2.5. Implementar planos individuais a todos os clientes da creche e garantir que os mesmos atinjam 

uma boa taxa de execução. 
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2.6. Implementar planos individuais a todos os clientes do CATL jardim-de-infância e garantir que os 

mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.7. Implementar planos individuais a todos os clientes do CATL 1º ciclo e garantir que os mesmos 

atinjam uma boa taxa de execução. 

 

3. Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais 

e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento 

dos mesmo. 

3.1. Fomentar a participação dos colaboradores do polo nas atividades extraprofissionais. 

3.2. Gerir de forma eficaz os recursos humanos do polo, evitando ocorrências internas e 

consequentemente resultem em processos disciplinares. 

3.3. Acompanhar os colaboradores no trabalho do dia-a-dia, promovendo uma melhoria do seu 

desempenho, de acordo com as suas funções. 

 

4. Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa. 

4.1. Cumprir o calendário de reuniões mensais. 

4.2. Promover a divulgação do polo através da publicação de notícias, informação e/ou eventos do 

polo. 

 

 

 7.3. POLO DA TERCEIRA IDADE 

 

1. Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às 

necessidades de todas as partes interessadas. 

1.1. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia de Fornos de Algodres, apostando em 

estratégias que visem a poupança de energia. 

1.2. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia e Centro de noite de Queiriz, apostando 

em estratégias que visem a poupança de energia. 

1.3. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de noite da Muxagata, apostando em 

estratégias que visem a poupança de energia. 

1.4. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Lar de Santa Teresa, apostando em estratégias que 

visem a poupança de energia. 

1.5. Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de dia e centro de noite de Queiriz. 

1.6. Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de noite de Muxagata. 
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1.7. Reduzir 3% o consumo de produtos de limpeza no centro de dia de Fornos de Algodres. 

1.8. Reduzir 3% o consumo de produtos de limpeza no Lar de Santa Teresa. 

1.9. Promover a redução dos gastos de água no centro de dia de Fornos de Algodres, em 3%, 

implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores. 

1.10. Promover a redução dos gastos de água no centro de dia e centro de noite de Queiriz, em 3%, 

implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores. 

1.11. Promover a redução dos gastos de água no centro de noite da Muxagata, em 3%, 

implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores. 

1.12. Promover a redução dos gastos de água no lar de Santa Teresa, em 3%, implementando 

estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores. 

1.13. Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e centro de noite de 

Queiriz, face a igual período do ano transato, revendo os horários dos temporizadores, bem como 

os desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários. 

1.14. Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e centro de noite da 

Muxagata, face a igual período do ano transato, revendo os horários dos temporizadores, bem 

como os desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários. 

1.15. Reduzir 3%, o consumo do gás de aquecimento no lar de Santa Teresa, face a igual período do 

ano transato, revendo os horários dos temporizadores, bem como os desperdícios com 

aquecedores ligados em locais não necessários. 

 

2. Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e 

consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos 

mesmos. 

2.1. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes da centro de dia de Fornos de Algodres 

atingindo ou superando a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.2. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do Centro de dia de Algodres atingindo ou 

superando a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.3. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do centro de dia e centro de noite de Queiriz 

atingindo ou superando a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.4. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do centro de noite da Muxagata atingindo ou 

superando a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.5. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do Lar de St.ª Teresa atingindo ou superando a 

taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 
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2.6. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do Serviço de Apoio Domiciliário atingindo ou 

superando a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato. 

2.7. Implementar planos individuais a todos os clientes do centro de dia de Fornos de Algodres e 

garantir que os mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.8. Implementar planos individuais a todos os clientes do centro de dia de Algodres e garantir que os 

mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.9. Implementar planos individuais a todos os clientes do centro de dia e centro de noite de Queiriz e 

garantir que os mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.10. Implementar planos individuais a todos os clientes do centro de noite de Muxagata e garantir 

que os mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.11. Implementar planos individuais a todos os clientes do lar de St.ª Teresa e garantir que os 

mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.12. Implementar planos individuais a todos os clientes do serviço de apoio domiciliário e garantir 

que os mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

 

3. Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais 

e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento 

dos mesmo. 

3.1. Fomentar a participação dos colaboradores do polo nas atividades extraprofissionais. 

3.2. Gerir de forma eficaz os recursos humanos do polo, evitando ocorrências internas e 

consequentemente resultem em processos disciplinares. 

3.3. Acompanhar os colaboradores no trabalho do dia-a-dia, promovendo uma melhoria do seu 

desempenho, de acordo com as suas funções. 

 

4. Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa. 

4.1. Cumprir o calendário de reuniões mensais. 

4.2. Promover a divulgação do polo através da publicação de notícias, informação e/ou eventos do 

polo. 

 

 

 7.4. POLO DA DIFERENÇA 

 

1. Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às 

necessidades de todas as partes interessadas. 
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1.1. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no polo, apostando em estratégias que visem a 

poupança de energia. 

1.2. Reduzir em 3% o consumo de produtos de limpeza no polo. 

1.3. Reduzir em 3%, implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores. 

1.4. Reduzir o consumo do gasóleo de aquecimento, face a igual período do ano transato, revendo os 

horários dos temporizadores, bem como os desperdícios com aquecedores ligados em locais não 

necessários. 

 

2. Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e 

consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos 

mesmos. 

2.1. Disponibilizar atividades socioculturais aos clientes do CAO atingindo ou superando a taxa do plano 

de atividades socioculturais do ano transato. 

2.2. Implementar planos individuais a todos os clientes do CAO e garantir que os mesmos atinjam uma 

boa taxa de execução. 

2.3. Implementar planos individuais a todos os clientes do CRI e garantir que os mesmos atinjam uma 

boa taxa de execução. 

2.4. Contribuir de modo significativo para o aumento da qualidade de vida dos clientes do CAO. 

 

3. Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais 

e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento 

dos mesmo. 

3.1. Fomentar a participação dos colaboradores do polo nas atividades extraprofissionais. 

3.2. Gerir de forma eficaz os recursos humanos do polo, evitando ocorrências internas e 

consequentemente resultem em processos disciplinares. 

3.3. Acompanhar os colaboradores no trabalho do dia-a-dia, promovendo uma melhoria do seu 

desempenho, de acordo com as suas funções. 

 

4. Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa. 

4.1. Cumprir o calendário de reuniões mensais. 

4.2. Promover a divulgação do polo através da publicação de notícias, informação e/ou eventos do 

polo. 
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 7.5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

 

1. Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às 

necessidades de todas as partes interessadas. 

1.1. Realizar um bom controlo orçamental, mantendo o custo/hora formando igual ou inferior a € 2,50. 

1.2. Realizar atempadamente os pedidos de reembolso da formação financiada, evitando cortes 

orçamentais superiores a 5%. 

 

2. Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e 

consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos 

mesmos. 

2.1. Disponibilizar as ações de formação previstas em plano de formação financiada. 

2.2. Promover a integração profissional dos formandos da tipologia de operação 3.01, no mercado 

laboral. 

2.3. Promover a certificação de 70% dos formandos no final das ações de formação. 

2.4. Implementar planos individuais a todos os clientes da formação profissional e garantir que os 

mesmos atinjam uma boa taxa de execução. 

2.5. Contribuir de modo significativo para o aumento da qualidade de vida dos clientes da formação 

profissional. 

2.6. Obter níveis de satisfação de formandos igual ou superior ao resultado do ano transato. 

 

3. Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais 

e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento 

dos mesmo. 

3.1. Gerir de forma eficaz os recursos humanos do polo, evitando ocorrências internas e 

consequentemente resultem em processos disciplinares. 

3.2. Acompanhar os formadores no trabalho do dia-a-dia, promovendo uma melhoria do seu 

desempenho, de acordo com o feedback dos formandos. 

3.3. Realizar reuniões de equipa técnica de modo a analisar situações relativas à formação, bem como 

manter um acompanhamento sistemático da mesma. 

 

4. Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa. 

4.1. Promover a divulgação do polo através da publicação de notícias, informação e/ou eventos do 

polo. 
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8. ORÇAMENTO 2017  

 

8.1. ORÇAMENTO GERAL 
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8.2. ORÇAMENTO POR POLOS 

CÓDIGO 
DA 

CONTA 
GASTOS 

POLOS 

Total Infância e 
Juventude 

Terceira 
Idade 

Diferença 
Formação + 

RLIS+GIP 
Outras 

atividades 

  
    

            

61 CMVMC 
   

            

61612 Géneros Alimentares 
 

17.308,88 € 112.645,22 € 27.682,77 € 0,00 € 0,00 €   

61-6161 Outros 
   

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 157.636,87 € 

  
    

            

62 Fornecimento e Serviços Externos             

621 Subcontratos 
  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

622 Serviços especializados 
 

2.462,43 € 49.335,75 € 38.878,30 € 91.858,54 € 2.884,91 €   

623 Materiais 
   

2.277,82 € 3.049,47 € 4.076,76 € 61,77 € 652,20 €   

624 Energia e fluidos 
  

5.819,25 € 78.178,68 € 35.728,63 € 791,39 € 1.597,20 €   

625 Deslocações, estadas e transportes 0,00 € 713,32 € 38,13 € 0,00 € 0,00 €   

626 Serviços diversos 
  

6.064,26 € 39.861,60 € 11.023,10 € 43.971,14 € 4.852,05 €   

62-
621/6 OUTROS 

   
0,00 € 9.594,44 € 107,22 € 0,00 € 0,00 € 433.878,36 € 

  
    

            

63 Custos com Pessoal 
  

            

631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

632 Remunerações do pessoal 
 

80.502,64 € 323.398,60 € 130.037,61 € 127.231,11 € 0,00 €   

633 Benefícios pós-emprego 
 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

634 Indemnizações 
  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

635 Encargos sobre Remunerações 
 

17.822,32 € 71.124,08 € 28.285,65 € 25.902,38 € 0,00 €   

636 
Seguros de Ac. Trabalho D. 
Profissionais 2.084,42 € 4.264,05 € 3.388,69 € 4.870,55 € 0,00 €   

637 Gastos da ação social 
 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

638 Outros gastos com pessoal 
 

875,65 € 3.192,28 € 4.012,05 € 2.361,60 € 0,00 € 829.353,68 € 

  
    

            

64 Gastos de depreciação e amortização 2.036,19 € 57.997,28 € 35.379,05 € 0,00 € 0,00 € 95.412,52 € 

  
    

            

65 Perdas por imparidade 
 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

67 Provisões do período 
 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

68 Outros gastos e perdas 
 

159,21 € 25.522,95 € 14.080,60 € 130.823,71 € 3.470,19 € 174.056,66 € 

  
    

            

69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 21.958,11 € 15.080,89 € 0,00 € 0,00 € 37.039,00 € 

  
    

            

  
 

Subtotal 
…………………. 137.413,07 € 800.835,83 € 347.799,45 € 427.872,19 € 13.456,55 € 

1.727.377,09 
€ 

  
    

            

  Resultado Líquido Previsional 
 

14.041,78 € 52.605,83 € 25.355,78 € 0,00 € 14.238,47 € 106.241,86 € 
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CÓDIGO 
DA 

CONTA 
GANHOS 

POLOS 

Total Infância e 
Juventude 

Terceira 
Idade 

Diferença 
Formação 
+ RLIS+GIP 

Outras 
atividades 

  
    

            

71 Vendas 
   

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

72 Prestação de Serviços 
 

            

721 
Quotas util., mat. e mensalidades de 
clientes 63.182,89 € 406.000,12 € 51.965,35 € 0,00 € 7.239,69 €   

722/8 Outros 
   

0,00 € 0,00 € 288,00 € 0,00 € 20.455,33 € 549.131,38 € 

  
    

            

73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

  
    

            

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

75 
Subsídios, doações e legados à 
exploração             

751 
Subsídios do estado outros entes 
públicos 88.271,96 € 409.304,87 € 311.394,72 €   0,00 €   

752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 22.787,23 € 7.652,73 € 427.872,19 € 0,00 €   

753/8 De Outros Sectores 
 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.267.283,70 € 

  
    

            

76 Reversões 
  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
    

            

78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 944,21 € 1.854,43 € 0,00 € 0,00 € 2.798,64 € 

  
    

            

79 
Juros, dividendos e outros rendimentos 
similares 0,00 € 14.405,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.405,23 € 

  
    

            

  
 

Subtotal 
…………………. 151.454,85 € 853.441,66 € 373.155,23 € 427.872,19 € 27.695,02 € 1.833.618,95 € 
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8.3. 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 
 

Ativos Fixos Tangíveis 
 

Bens de domínio público 
 

Bens do património histórico e cultural 
 

Terrenos e Recursos Naturais 
 

Edifícios e Outras Construções 495.000,00 € 

Equipamento Básico 
 

Equipamento de Transporte 
 

Equipamento Administrativo 
 

Equipamento Biológicos 
 

Outros ativos fixos tangíveis 
 

Propriedade de Investimentos 
 

Investimentos Financeiros 
 

Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda) 
 

TOTAL INVESTIMENTO - MLP 495.000,00 € 

 

 


