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INTRODUÇÃO 

 

 O ano de 2013 foi sobretudo um ano de 

consagração do sistema de gestão de qualidade, 

escolhido por esta organização (EQUASS – 

Assurance). Considera-se ter sido um ano com 

saldo positivo, na medida em que a Associação de 

Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos 

de Algodres atingiu muitas metas às quais se 

propôs. Salienta-se um dos seus maiores 

objetivos concretizados do ano, que foi a 

certificação pelo nível 1 do programa EQUASS. 

 A APSCDFA é uma organização que presta 

apoio social a um vasto leque de pessoas, desde 

as idades mais tenras às mais avançadas, 

integrando também pessoas com deficiência e 

incapacidade. Tendo como missão “promover o 

bem-estar; fomentar a inclusão”, esta 

organização “abraça” diariamente a comunidade 

facultando respostas adequadas e estando atenta 

a toda e qualquer realidade. 

 No seguimento da estratégia 

organizacional trabalhamos de modo a 

possibilitar um desenvolvimento e progresso 

constantes, com base em momentos de 

monitorizações/avaliações e reflexão acerca do 

desempenho da organização nas suas diversas 

dimensões. 

 Assim, este documento é considerado 

uma ferramenta de reflexão holística sobre as 

práticas e procedimentos da organização. Verifica 

os desvios e ações de melhoria a adotar de modo 

a contribuir para o desenvolvimento da APSCDFA, 

otimizando os serviços e, consequentemente, 

visando a satisfação dos clientes/significativos, 

colaboradores e parceiros.  

 Salienta-se que este relatório contém 

uma análise do desempenho da organização e 

reporta também as barreiras à atuação da 

mesma. Reflete ainda a capacidade de continuar 

a responder às necessidades dos atuais e 

potenciais clientes, numa dinâmica de orientação 

para o cliente, com recurso às entidades 

parceiras e próprias sinergias comunitárias. 

 Embora tenha sido um ano com algumas 

condicionantes e constrangimentos marcados ao 

nível da envolvente externa, podemos olhar com 

satisfação para os resultados obtidos. Estes 

evidenciam a capacidade da organização, embora 

se considere que há potencial para fazer ainda 

mais e melhor. Não podemos deixar de referir 

que cada vez mais pretendemos adotar 

estratégias inovadoras de modo a possibilitar 

uma tendência de melhoria progressiva, 

nomeadamente no que concerne à 

sustentabilidade económica e financeira com o 

devido rigor orçamental e da racionalização de 

custos. 

 Por fim, a todos os que fizeram parte 

desta organização desde os colaboradores, aos 

clientes e significativos, às entidades parceiras, o 

nosso obrigado. Continuaremos a desenvolver a 

esforços para que a nossa atividade seja 

desenvolvida de forma consciente e responsável, 

certos que a excelência só se atinge com a 

participação e o contributo de todos. 
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E FOI ASSIM QUE ACONTECEU, EM 2013… 

 

O ano 2013 foi marcado por momentos, desafios 

e conquistas que evidenciam a vontade de fazer 

mais e melhor em prol da comunidade, dos 

clientes/significativos, dos parceiros, dos 

colaboradores e todas as restantes partes 

interessadas. 

 De acordo com a nossa missão, 

trabalhamos para fomentar a qualidade de vida e 

o bem-estar dos nossos clientes, visando sempre 

o desenvolvimento da qualidade dos nossos 

serviços, numa ótica de melhoria contínua. 

 Vamos fazer uma breve síntese de 

momentos marcantes na nossa organização… 

 

COMEMORAÇÃO DO MÊS DO CORAÇÃO - MAIO 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia elege 

maio como o "mês do coração" e desenvolve, de 

forma mais intensa, um conjunto de atividades 

para encorajar a comunidade a adotar estilos de 

vida saudáveis. Não 

podíamos deixar de 

marcar esta efeméride 

e assim no dia 24 de 

maio realizou-se uma 

tarde convívio, com a participação de clientes do 

Serviço de Apoio Domiciliário, do Centro de Dia 

de Fornos de Algodres e do Centro de Atividades 

Ocupacionais. O convívio teve lugar no Centro de 

Dia de Juncais e, para além de diversas atividades 

mais lúdicas, houve ainda tempo para alguns 

cuidados de saúde básicos prestados pela 

enfermeira da organização aos nossos clientes. 

No fim houve ainda uma palestra, cujo principal 

objetivo foi lembrar e enaltecer a prática de um 

estilo de vida saudável, fator importantíssimo 

para manter o nosso coração saudável. 

 

SIMULACROS NA APSCDFA (CAO E Creche) – 8 DE 

MAIO 

Realizou-se no Centro de Atividades Ocupacionais 

e na Creche simulacros para testar os 

procedimentos a 

adotar perante uma 

situação de incêndio.  

Este simulacro de 

emergência foi 

preparado em estreita colaboração com os 

Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, a 

Guarda Nacional Republicana. 

Este exercício serviu sobretudo para testar a 

nossa preparação para eventuais acidentes do 

género, tendo contribuído significativamente 

para o aumento da confiança e segurança de 

todos os colaboradores e clientes, presentes 

nesta resposta social.  

 

DIA DA CRIANÇA – 3 de JUNHO 

No dia 3 de junho, as crianças da Creche 

participaram nas 

comemorações do Dia 

Mundial da Criança.   

Foi uma manhã repleta 

de alegria e brincadeiras que promoveram a 

interação das crianças de todo o concelho dos 

vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 1º 

ciclo e também do 2º ciclo e secundário. Das 
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atividades propostas, destacam-se os insufláveis, 

pinturas faciais,  distribuição de balões  e a 

presença do Kiko. Puderam ainda assistir a umas 

coreografias dinamizadas  por um grupo de 

alunos da escola EB 2,3/S de Fornos de Algodres. 

Cantaram os parabéns coletivamente   ao Kiko 

seguindo-se do respetivo bolo de aniversário. 

 

SARDINHADA NA CRECHE – 28 DE JUNHO 

Como vem sendo habitual, realizou-se no Polo da 

Infância e Juventude a tradicional sardinhada, em 

que mais uma vez se promoveu a interação e 

participação entre clientes, família 

(significativos), 

colaboradores, 

direção e parceiros. A 

atividade começou 

com uma marcha popular, onde os clientes da 

Creche; CATL Jardim de Infância e CATL 1º Ciclo, 

apresentaram uma coreografia com os respetivos 

adereços alusivos às marchas populares. Foi uma 

atividade onde reinou a boa disposição e ritmo. 

Após as marchas, houve a típica sardinhada, onde 

não faltou a boa sardinha assada e pimentos!  

 

AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE 

EQUASS-ASSURANCE – 1, 2 E 3 DE JULHO 

A Associação de Promoção Social, 

Cultural e Desportiva de Fornos de 

Algodres, conseguiu obter a sua 

certificação da qualidade pelo 

referencial EQUASS – Assurance, válida até 

agosto de 2015.  

Estes dias foram marcantes para todos os 

colaboradores da organização, mas também 

todas as partes interessadas (clientes, 

significativos e entidades parceiras) que fizeram 

de tudo para levar o nosso objetivo a “bom 

porto”.  

 

PASSEIO AO JARDIM ZOOLÓGICO – 12 DE JULHO 

Uma viagem à descoberta da natureza e dos 

animais! 

O passeio anual do Polo 

de Infância e Juventude 

e do Polo da Diferença 

foi ao Jardim Zoológico 

de Lisboa. Este dia pode contar com muita 

bicharada, sem faltarem obviamente as 

macacadas. Este passeio fez as delícias dos 

nossos clientes que adoraram a viagem. 

 

DIA DOS AVÓS – 20 DE JULHO 

O dia dos avós é um dia que é anualmente 

celebrado pela APSCDFA. Esta data pretende ser 

uma forma de reconhecimento e gratidão para 

com todos os avós. 

Neste dia houve uma 

deslocação dos 

nossos clientes à Sr.ª 

dos Milagres, na 

Muxagata, onde houve lugar para um almoço, 

jogos, cantigas e dança. Foi um dia diferente e 

bem passado.  

Posteriormente, os clientes do polo da Infância e 

Juventude  também se lembraram dos nossos 

idosos, tendo-se deslocado ao centro de dia de 

Fornos de Algodres e oferecido uma lembrança 

feita por eles. Salienta-se a importância que a 

organização dá aos encontros intergeracionais. 
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COMEMORAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO – 14 de 

SETEMBRO 

Para assinalarmos a certificação de qualidade 

pelo referencial EQUASS 

– ASSURANCE, realizou-

se no parque de 

merendas da Serra da 

Esgalhada, um lanche convívio onde estiveram 

presentes os colaboradores e membros da 

direção que compõem esta organização, bem 

como os clientes e significativos que colaboraram 

na auditoria e ainda membros de entidades 

parceiras. A festa foi ainda mais animada com a 

participação do Grupo de Cantares da Muxagata 

que nos tanto nos honrou com a sua presença. 

 

DIA DO ANIMAL – 4 DE OUTUBRO 

O Dia Mundial do Animal celebra-se anualmente 

a 04 de outubro. Foi durante a convenção de 

ecologistas em 

Florença, em 1931, que 

se escolheu o dia por 

ser o dia de São 

Francisco de Assis, o 

santo padroeiro dos animais. O Dia Mundial do 

Animal é celebrado em vários países, através de 

vários eventos e iniciativas. O Polo da Infância e 

Juventude também celebrou este dia, trazendo 

para Creche e CATL Jardim de Infância, um 

pássaro Verde Diamante. Foi uma surpresa 

fantástica para estas crianças, que deliraram com 

o pássaro! Os principais objetivos desta iniciativa, 

foram a sensibilização das crianças para a 

necessidade de proteger os animais e a 

preservação de todas as espécies e também de 

lhes mostrar a importância dos animais na vida 

das pessoas! Os animais são nossos amigos! 

 

14º FESTIVAL DE SOPAS DA SERRA DA ESTRELA – 

10 DE NOVEMBRO 

Uma participação sem prémios, mas muito 

saborosa! 

Realizou-se no dia 10 de Novembro mais uma 

edição do Festival de Sopas da Serra da Estrela, 

na freguesia de São 

Paio, concelho de 

Gouveia. Como tem 

sido habitual todos os 

anos, a APSCDFA apresentou-se a concurso com 

uma “Sopa aveludada de castanhas com 

estaladiço de queijo e presunto”. Apesar de este 

ano não termos sido distinguidos, como 

aconteceu nas últimas quatro edições, 

cumprimos em pleno o objetivo de darmos a 

conhecer a nossa organização e o trabalho que 

desenvolvemos. 

 

FESTA DE NATAL – 14 DE DEZEMBRO 

Mais um ano, mais uma festa de Natal. A 

APSCDFA proporcionou aos seus clientes, 

significativos, colaboradores, entidades parceiras 

e outros uma festa de Natal cheia de ritmo e 

animação. Foram apresentações intergeracionais 

desde a infância e 

juventude, à diferença 

até à 3ª idade. No final 

não faltou o tão 

aclamado pai natal e ainda um lanche de convívio 

para todos.  
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O NOSSO VALOR – JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

Anualmente esta organização avalia o valor 

acrescentado que oferece a todas as partes 

integrantes, nomeadamente clientes e/ou 

significativos, colaboradores, entidades parceiras 

e comunidade. Humildemente verificamos que 

somos uma entidade com uma presença 

marcante no concelho, não só pelo âmbito de 

atuação da organização, como também pelas 

respostas que oferece à comunidade. 

 

Clientes 

Todos os anos a APSCDFA pretende ser uma 

mais-valia para todos os clientes, 

proporcionando-lhes diversas formas de 

intervenção cujo principal objetivo é promover o 

bem-estar e a qualidade de vida dos clientes e 

consequentemente da comunidade. Em 2013, 

esta organização possibilitou aos seus clientes: 

cuidados básicos de higiene e alimentação a 

pessoas com ambientes familiares 

desfavorecidos; integração social através de 

atividades na comunidade; acompanhamento 

multidisciplinar com vários serviços ao dispor; 

atividades diversificadas e focadas nas 

necessidades, potencialidade e expetativas dos 

clientes; serviços integrados e adequados aos 

clientes com metodologias e estratégias 

diversificadas e que vão de encontro às 

necessidades; formação profissional qualificada; 

encaminhamento de clientes para respostas 

adequadas; certificação profissional de vários 

clientes; maior facilidade de integração no 

mercado de trabalho, entre outras. 

 

Colaboradores 

Considerados capital fundamental nos eixos 

estratégicos da APSCDFA, os colaboradores são 

olhados como chave do sucesso da organização. 

Esta organização está fortemente comprometida 

em formar e promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos colaboradores, bem 

como potencializar todo o seu desempenho 

através de planos de ação anuais desafiantes e 

ações de coaching. A organização possibilita, 

anualmente aos colaboradores, voz ativa nos 

processos de planeamento e tomada de decisão. 

Este incentivo à participação dos colaboradores 

no processo de gestão e decisão da organização é 

um fator motivacional que proporciona aos 

recursos humanos maior responsabilidade e 

determinação para com o serviço, o que se traduz 

num melhor desempenho dos mesmos e 

consequentemente uma melhoria na prestação 

de serviços.  

 

Parceiros 

As entidades parceiras da APSCDFA têm um papel 

preponderante no eixo da abrangência que esta 

organização pretende consolidar, já que 

permitem complementar a prestação de serviços 

aos clientes e ainda permitem o desenvolvimento 

organizacional. Embora as entidades parceiras 

financiadoras sejam um pilar para esta 
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organização, também as parcerias operacionais 

são cruciais para o trabalho realizado, na medida 

em que pretende possibilitar de modo mais 

abrangente a continuidade de serviços para todos 

os clientes. Tendo em conta a importância de 

manter boas relações com as entidades parceiras, 

a APSCDFA dinamiza estratégias que possibilitam 

uma maior articulação com as mesmas, 

promovendo a sua participação na vida 

organizacional. 

 

Comunidade  

A APSCDFA pretende ser reconhecida na 

comunidade como uma organização de 

referência. Anualmente planeia e organiza 

atividades de modo a promover a interação com 

a comunidade, de forma ativa. A organização 

tem-se preocupado com a intervenção junto à 

comunidade e tem colocado em marcha 

serviços/projetos que possam promover esta 

interação, nomeadamente com o Gabinete de 

Inserção Profissional, uma parceria entre a 

APSCDFA e o IEFP, responsável pelo atendimento 

diário a pessoas e entidades empregadoras. Este 

serviço mobilizou desempregados para ofertas de 

emprego e promoveu a integração de várias 

pessoas no mercado laboral através de medidas 

de emprego. A cantina social continua a receber 

pessoas que necessitam de apoio, muitas delas 

sinalizadas por esta organização e entidades 

parceiras. A APSCDFA é também responsável por 

encaminhar pessoas para respostas adequadas, 

mesmo que estas sejam noutros serviços além 

daqueles que presta. Esta organização 

juntamente com as entidades parceiras, são uma 

mais-valia na medida em que juntos diagnosticam 

de forma mais abrangente as necessidades da 

comunidade possibilitando um leque de 

respostas mais diversificado e adequado. As 

participações desta organização para com outras 

entidades do concelho são prova do trabalho que 

se faz e que se pretende fazer na comunidade. 

 

Por fim, salienta-se que todas as formas, 

estratégias e metodologias de trabalho utilizadas 

na APSCDFA, visam obter excelência na prestação 

de serviços em prol dos clientes, bem como ser 

uma marca na comunidade por auxiliar a 

comunidade.   
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CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 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 por objetivos: 

a) Contribuir para a melhoria de condições de vida da população; 

b) Planificar, promover, desenvolver, participar e gerir atividades sociais, culturais, desportivas, 

recreativas, beneficência, radiodifusão, formação e aperfeiçoamento profissional; 

c) Promover novas oportunidades, nomeadamente 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; atividades ecológicas e de preservação do 

meio ambiente e de ações de desenvolvimento que contribuam para o bem-estar das populações; 

d) Organizar colóquios, conferências, seminários das atividades atrás referidas, assim como apoio na 

organização de processos e prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás referidos; 

(acordo com o artigo 2.º dos Estatutos desta Instituição). 

 

 Cultural organizacional 

 

 

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. 

Missão 

•Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

Valores 

•Qualidade 

•Ousadia 

•Responsabilidade/Compromisso 

•Ética 

•Cooperação 

Política da 
Qualidade 

•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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Polo da Infância e Juventude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polo da Terceira Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECHE 

 

Destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os três anos, tendo como objetivos 

sociais: 

- Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física, 

durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de um atendimento individualizado; 

- Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo 

evolutivo das crianças; 

- Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, assegurando o seu 

encaminhamento adequado.  

CATL – JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

Esta resposta social, integra crianças dos 3 aos 6 anos 

e funciona: 

   - Almoço – refeitório do jardim-de-infância; 

   - Atividades – sala de atividades jardim-de-infância. 

Esta resposta social tem como objetivo: fornecimento 

de alimentação conforme as necessidades do cliente; 

completar o horário do funcionamento do jardim-de-

infância no tempo de afastamento parcial da família, 

sendo as suas atividades de carácter sócio lúdico. Esta 

resposta social funciona nas interrupções letivas. 

CATL – ESCOLA 1º CEB 

 

Esta resposta social integra crianças dos 6 aos 10 anos e 

funciona em instalações cedidas pela Escola 1ºceb de 

Fornos de Algodres, ou seja, uma sala de atividades. 

Esta resposta social tem como objetivo: fornecimento de 

alimentação conforme as necessidades do cliente; 

completar o horário do funcionamento da escola do 1º ciclo 

no tempo de afastamento parcial da família, sendo as suas 

atividades maioritariamente de apoio à elaboração dos 

deveres escolares e atividades de carácter sócio lúdico. 

CENTROS DE NOITE: MUXAGATA E QUEIRIZ 

 

O destina-se a acolher as pessoas idosas desintegradas do 

meio familiar e/ou social não autónomas na satisfação das 

suas necessidades básicas e que expressem livremente a 

sua vontade de serem admitidas. Tem como principais 

objetivos: 

- Assegurar a satisfação das necessidades básicas da 

pessoa: alojamento, alimentação, saúde, higiene, 

conforto/lazer,  

- Promover a continuidade ou o restabelecimento das 

relações familiares e de vizinhança, 

- Garantir e respeitar a independência, a individualidade, a 

privacidade e a livre expressão de opinião, 

- Assegurar o tratamento e acompanhamento psicossocial, 

- Favorecer os sentimentos de interação, autoestima e 

segurança, 

- Contribuir para a estabilização e o retardamento do 

processo de envelhecimento. 

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO - SAD 

 

O Apoio Domiciliário como principal objetivo prestar 

ajuda no respetivo domicílio às famílias cujos 

membros, por razões diversas, não possa assegurar 

com normalidade, as tarefas inerentes à vida familiar. 

O apoio domiciliário tem como principais finalidades: 

facilitar a manutenção de idosos inválidos e 

deficientes no seu contexto sócio – familiar, 

garantindo-lhe desse modo a continuidade da vida 

familiar, nas situações de doença ou impossibilidade 

de outra ordem, dos membros da família que 

habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD 

presta os seguintes serviços: Refeições; tratamento de 

roupa; limpeza de habitação; cuidados de higiene; 

convívio / ocupação, etc. 
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CENTROS DE DIA: FORNOS DE ALGODRES, ALGODRES, QUEIRIZ 

 

O Centro de Dia é um conjunto de serviços no qual, ou pelo qual são organizadas atividades agrupadas, que permitem às 

pessoas idosas conservar-se no meio familiar e social. 

Assim, os Centros-de-Dia pretendem:  

    - Prestar ao idoso o acolhimento e informação necessários; 

    - Ajudar o idoso a fazer, de forma satisfatória os reajustamentos necessários à aceitação dos próprios condicionalismos; 

    - Favorecer as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, prevenindo o isolamento; 

    - Pôr à disposição das pessoas idosas, diversas formas de ajudas adequadas à sua situação, que não exista na comunidade 

local e situe no âmbito deste tipo de equipamento. 

    - Detetar as necessidades dos idosos, com vista ao planeamento dos serviços.  

O Centro de Dia assegura, entre outros, os seguintes serviços: refeições, convívio e ocupação, cuidados de higiene, tratamento 

de roupas, etc. 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS - CAO 

 

O Centro de Atividades Ocupacionais é uma resposta social criada para dar resposta a pessoas com idade igual ou 

superior a 16 anos de idade e portadoras de deficiência ligeira, moderada e grave, com baixo nível de autonomia 

pessoal, social e reduzidas capacidades de trabalho produtivo. 

O principal objetivo desta resposta social é: facultar a possibilidade de integração social a jovens/adultos, mediante o 

desempenho de atividades ocupacionais que visam fundamentalmente assegurar as condições de equilíbrio físico e 

psicoemocional, pela sua valorização pessoal, aproveitamento e desenvolvimento de competências de realização. 

O Centro de Atividades Ocupacionais, dispõe de um vasto leque de ateliers para os seus clientes, nomeadamente: 

hidroterapia; ginásio; tecelagem; pintura; carpintaria; fotografia; animação; snoezelen; musicoterapia, etc.  

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A formação profissional é uma das áreas de atuação da APSCDFA. 

Assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a 

curiosidade intelectual sejam estimulados, é uma tarefa gigantesca 

face aos padrões culturais a que estamos habituados.  

A formação profissional por norma decorre nas instalações do antigo 

ciclo, que foram devidamente remodeladas e equipadas de forma a 

garantir condições para o desenvolvimento de formação. Possui 2 

salas de formação teóricas, 1 sala de formação na área de estética e 1 

sala de formação na área informática. As salas têm à disposição video-

projetor, quadro e outro equipamento de apoio pedagógico. O 

edifício possui ainda 2 instalações saniárias e uma sala de apoio à 

formação. 

A APSCDFA dispõe de formação nas seguintes tipologias: 2.2 – Cursos 

de educação e formação de adultos; 2.3 – Formações modulares 

certificadas; 6.2 – Qualificação de pessoas com deficiência e 

incapacidade; 6.4 – Qualidade dos serviços e organizações. Ainda se 

encontra disponível formação não financiada. 

 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – GIP  

 

Gabinete de apoio ao emprego que, em estreita 

cooperação com os centros de emprego ou 

centros de emprego e formação profissional, 

suportam a atuação destes 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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Síntese de programas/serviços 

 

Polo Resposta social Público-alvo Serviços 

Infância e 

Juventude 

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 

Terceira Idade 

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 
Pessoas de 65 ou mais 

anos 

Apoio domiciliário (SAD)  
Pessoas de 65 ou mais 

anos 

Diferença 
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. 
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Inserção 

Socioprofissional 

Formação Profissional 

Pessoas em idade ativa, 

desempregadas ou 

empregadas com ou sem 

deficiência e 

incapacidade 

- Formação profissional: 

 Tipologia 6.2 – Qualificação de pessoas 

com deficiência e incapacidade 

 Não-financiada 

Gabinete de Inserção 

Profissional 

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. 

 

 

 

 

  



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

Página 18 de 46 
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

1. QUADRO SÍNTESE DE INDICADORES 

 

 De um modo geral, o ano de 2013 foi satisfatório no que concerne aos serviços prestados por esta 

organização. Seguidamente apresentaremos um quadro com os principais indicadores de desempenho da 

organização. 

 

Indicadores Realizado 

TOTAL DE CLIENTES 429 

   - Creche 17 

   - CATL jardim 17 

   - CATL 1º CEB 9 

   - Centro de Atividades Ocupacionais 51 

   - Centro de dia de Fornos de Algodres 16 

   - Centro de dia de Algodres 12 

   - Centro de dia de Queiriz 10 

   - Centro de noite de Queiriz 11 

   - Centro de noite de Muxagata 10 

   - SAD 117 

   - Formação Profissional 32 

TOTAL DE COLABORADORES INTERNOS 55 

   - Polo da infância e juventude 9 

   - Polo da Terceira Idade 30 

   - Polo da Diferença 12 

   - Polo da Inserção socioprofissional 4 

TOTAL DE COLABORADORES EXTERNOS 10 

ÍNDICE GLOBAL DE SATISFAÇÃO 4,37 

   - Índice se satisfação colaboradores 3,97 

   - Índice de satisfação clientes 4,52 

   - Índice de satisfação de parceiros 4,62 

N.º DE PARCEIROS  23 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO 70% 

   - Interno 39% 

   - Externo 100% 

SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES 10 

   - Sugestões 10 

   - Reclamações  0 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA 46% 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 73,7% 

 

  



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

Página 19 de 46 
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

2. RECURSOS HUMANOS 

 

 De modo a poder assegurar uma resposta qualificada e adequada às necessidades e expetativas 

dos clientes, esta organização possui recursos humanos especializados que intervêm de forma integrada e 

abrangente com todas as partes interessadas. 

 A APSCDFA conta com 55 colaboradores com vínculo contratual interno, cujas características se 

apresentam seguidamente. 

 

 No que concerne ao sexo, verifica-se que à semelhança de todos os anos, os elementos do sexo 

feminino são em maior percentagem (94%), face aos elementos do sexo masculino (6%) e dado que não 

houve variações significativas ao nível dos recursos humanos este número mantém-se estável face ao ano 

transato. 

 

 

 A faixa etária dominante é a dos 25 aos 44 anos, seguida da faixa etária dos 45 aos 54 anos, 

podemos ver por isso que a maior parte dos colaboradores encontram-se numa faixa etária ainda 

considerada jovem. 
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 No que concerne às habilitações literárias e tal como no ano passado, podemos observar que a 

grande parte dos colaboradores são detentores do 1º ciclo, situação que acaba por interferir com o 

desempenho de algumas tarefas, especificamente aquelas que envolvem a mobilização de competências 

de leitura e escrita. Denota-se grande dificuldade por parte dos colaboradores em adaptarem-se a novas 

tarefas, especialmente quando mudam rotinas ao qual se encontram habituados. Por outro lado também 

se salienta que há um número significativo de colaboradores com o ensino superior, o que acaba por ir de 

encontro aos serviços especializados, multidisciplinares e holísticos que esta organização se propõe 

realizar. 

 

 

 Este gráfico mostra a distribuição dos colaboradores por área de função. Verifica-se que a área 

dominante é o grupo de colaboradores com funções de auxiliares, seguida dos técnicos superiores e 

0 5 10 15 20 25 

Inferior ao 4º ano 

1º ciclo (4º ano) 

2º ciclo (6º ano) 

3º ciclo (9º ano) 

Secundário (12º ano) 

Licenciatura 

Bacharelato 

Mestrado 

Doutoramento 

2 

21 

7 

7 

4 

12 

0 

2 

0 

Habilitações literárias 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Coordenação e gestão 

Técnico Superior 

Técnico Prof. Ou Admin. 

Auxiliar 

5 

6 

2 

42 

Área de função 



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

Página 21 de 46 
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

posteriormente da coordenação e gestão. Estes dados corroboram os que foram apresentados nas 

habilitações académicas, já que em termos gerais estão intrinsecamente ligados. 

 

 Por fim, no que concerne à distribuição dos recursos humanos por polo, podemos observar que é o 

polo da 3ª idade é o que concentra um maior número de pessoal, seguido do polo da diferença e da 

infância e juventude. O polo da inserção socioprofissional acaba por ter uma representatividade mais baixa, 

dado que aqui apenas estão incluídos os elementos que têm vínculo contratual interno, já que este polo 

tem maioritariamente contratos de prestação de serviços (externos). 

 

2.1. PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 Ao longo do ano 2013, os quadros da organização mantiveram-se praticamente inalterados em 

todos os polos à exceção do polo da inserção socioprofissional onde está inserida a formação profissional. 

PROCESSO INDICADORES 
RESULTADO 

2012 2013 

Processo de Recrutamento 
e Seleção 

N.º de candidatos sujeitos ao processo de recrutamento e seleção 23 32 

N.º de candidatos admitidos 13 26 

N.º de reclamações do processo 0 0 

 

 No ano 2013, houve 32 pessoas sujeitas ao processo de recrutamento e seleção, sendo que 26 das 

mesmas foram admitidas. Importa salientar que em todos os casos foram vagas para formadores externos. 

O aumento significativo face ao ano passado acontece devido ao facto de este terem aberto 4 cursos e no 

ano passado terem aberto apenas 2 cursos. 

0 5 10 15 20 25 30 

Polo da Diferença 

Polo da Infância e Juventude 

Polo da 3ª Idade 

Polo da Inserção Socioprofissional 

12 

9 

30 

4 

Distribuição de RH por polo 



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

Página 22 de 46 
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

  C
re

ch
e 

C
A

TL
  

ja
rd

im
 

C
A

TL
  

1
º 

C
EB

 

C
D

  
Fo

rn
o

s 

C
D

 

 Q
u

ei
ri

z 

C
N

 

 Q
u

ei
ri

z 
 

C
N

  
M

u
xa

ga
ta

 

SA
D

 

C
A

O
 

Fo
rm

aç
ão

 

TO
TA

L 

Novas contratações (vínculo interno) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novas contratações (vínculo externo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

Contratações após estágios ou outras medidas  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Renovações de contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Medidas de apoio ao emprego 0 0 0 1 1 1 2 0 5 0 10 

Voluntários 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

         
Total 43 

 

 Ao longo do ano 2013 os quadros da APSCDFA não sofreram grandes alterações face ao ano 

transato. Apenas ao nível do polo da inserção socioprofissional houve alterações já que no ano passado 

contava com 4 monitores internos e este ano apenas contou com 1. Também é neste polo que se regista o 

maior número de entradas e saídas, dada a especificidade da formação profissional, que mobiliza 

anualmente muitos formadores externos. 

 Recetiva a receber medidas de apoio ao emprego, a APSCDFA acolheu 10 pessoas, nomeadamente 

pessoas portadoras de deficiência e incapacidade. 

 Verificou-se ainda que no ano 2013 houve 3 pessoas que prestaram serviço voluntário. Salienta-se 

ainda que, embora não esteja evidenciado no quadro acima, a APSCDFA disponibilizou-se a acolher 

formações práticas em contexto de trabalho de cursos de formação profissional de entidades parceiras 

(Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Agrupamento de Escolas de Mangualde, etc). 

 

2.2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS COLABORADORES 

 

 Pelo segundo ano consecutivo, houve lugar à avaliação de desempenho de colaboradores. Mais 

uma vez obedeceu-se ao processo em vigor e após definidos os planos de ação dos colaboradores, que têm 

uma duração anual (de acordo com o ano civil), realizou-se a devida apreciação dos colaboradores de 

acordo com os objetivos e competências especificados nesse mesmo plano. 

Nível 
Resultados (%) 

2012 2013 

Inaceitável 0 0 

A aperfeiçoar 0 2 

Aceitável 
 

2 

Bom 91,2 40 

Muito Bom 8,8 56 

Total 100 100 
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 Os resultados obtidos no ano 2013 foram muito satisfatórios face ao ano transato. Verifica-se que 

houve um melhor desempenho no ano 2013, face ao ano 2012. Importa também referir que em termos 

processuais houve uma simplificação de impressos utilizados para o efeito e ainda houve uma mudança na 

escala de avaliação que passou a ser de 5 níveis em detrimento dos 4 níveis utilizados no ano anterior. 

 

 Como podemos verificar pelo gráfico acima, mais de metade dos colaboradores da organização 

tiveram um nível de desempenho muito bom e os restantes situaram-se quase todos no nível bom. Importa 

salientar que estes resultados são referentes a um ano que colocou a motivação e interesse de todos à 

prova, uma vez que houve a auditoria de certificação pelo EQUASS – Assurance, nos dias 1, 2 e 3 de julho.  

 Os avaliadores consideraram que o empenho e dedicação dos colaboradores deveria ser 

reconhecido na avaliação de desempenho, assim estes números refletem isso mesmo. 

 

2.3. FORMAÇÃO INTERNA 

 

 No ano 2013 a APSCDFA teve em vigor um plano de formação externa e interna que contemplou 

ações de formação para os colaboradores da APSCDFA. 

Indicadores Resultados 

N.º de ações executadas 25,0% 

% de volume de formação executado 22,3% 

Colaboradores abrangidos (% do total) 83,6% 

N.º médio de horas de formação 2,6 h p/ formando 

 

 Constata-se, pelo quadro acima, que a formação interna ficou muito aquém do previsto, uma vez 

que apenas se realizou 25% das ações prevista. Consequentemente também a % de volume de formação 

foi baixa (22,3%). 

 Salienta-se que embora tenha tido uma execução muito baixa, foram contemplados 83,6% dos 

colaboradores dos quadros da organização. Em termos de n.º médio de horas de formação por colaborador 
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volta a apresentar-se um resultado baixo, uma vez que não chega às 3 horas por colaborador. Ainda assim 

o novo plano de formação interna contemplará variadas áreas de formação que possibilitará o 

desenvolvimento e atualização de competências dos colaboradores da organização. Como ação de 

melhoria a organização propõe-se a subir a taxa de execução do mesmo. 

 

2.4. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

  

 O gráfico acima apresenta os resultados obtidos na avaliação de satisfação realizada no ano 2013. 

Como se pode verificar os resultados encontram-se em termos gerais no nível 4. Comparativamente ao ano 

anterior houve uma melhoria nos resultados. 
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3. CLIENTES 

 

 Ao longo do ano 2013, a APSCDFA prestou serviços e apoio a 429 clientes distribuídos pelos vários 

polos e serviços disponíveis na organização. Comparativamente ao ano 2012 verifica-se um aumento pouco 

significativo (+6).  

Indicador 
Creche e 

CATL 
CN 

Muxagata 
CN e CD 
Queiriz 

CD Fornos e 
Algodres  

SAD CAO 
Formação 

Prof. 
TOTAL 

N.º total de inscrições 
realizadas 

21 5 4 4 20 10 60 124 

N.º de clientes admitidos 21 3 2 4 12 10 26 78 

N.º de clientes que 
rescindem contrato 

20 2 1 4 10 1 5 43 

  

 O quadro acima indica as entradas e saídas de clientes em todos os serviços da APSCDFA. De acordo 

com os dados, verifica-se maior mobilidade ao nível da infância e juventude, situação que é compreensível 

dado o ciclo de desenvolvimento humano. Seguido do SAD, que também é um serviço com alguma 

mobilidade já que integra muita gente e neste público-alvo as necessidades alteram com alguma rapidez. 

 Por fim salientam-se também os resultados da formação profissional cujos números se justificam 

devido à abertura de 4 novos cursos no ano 2013, o que naturalmente faz com que haja necessidade de 

admitir clientes/formandos. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

 A APSCDFA possui clientes nas diversas áreas de atuação, desde a creche à terceira idade, passando 

também pela deficiência. 

 

  

Feminino 
57% 

Masculino 
43% 

Sexo 
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Como podemos verificar de acordo com o gráfico acima, verifica-se que 57% dos clientes pertencem ao 

sexo feminino e 43% pertencem ao sexo masculino. 

 

Faixa etária N.º 

0-12 87 

13-25 20 

26-38 31 

39-51 39 

52-64 31 

65 ou + 221 

 

 

 No que concerne à faixa etária, a maior parte dos clientes situa-se naquela que abrange pessoas de 

65 ou mais anos (54%), seguindo-se a faixa etária dos 0 aos 12 anos. Estes resultados demonstram que a 

maior parte dos clientes encontra-se nos polos da terceira idade e da infância e juventude respetivamente. 

 Em termos de habilitações académicas, verifica-se que a grande maioria dos clientes possuem um 

baixo nível escolar, e na sua maioria encontram-se em situação de inatividade ou desemprego. 
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3.2. DISTRIBUIÇÃO DE CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL 

 

Resposta social 
2013 

N.º clientes % 

Creche 20 4,7 

CATL jardim-de-infância 37 8,6 

CATL 1º CEB 27 6,3 

Centro de atividades ocupacionais 55 12,8 

Centro de dia de Fornos de Algodres 17 4,0 

Centro de dia de Algodres 13 3,0 

Centro de dia de Queiriz 12 2,8 

Centro de noite de Queiriz 12 2,8 

Centro de noite da Muxagata 12 2,8 

Serviço de Apoio Domiciliário 171 39,9 

Formação Profissional 53 12,4 

Total 408 100% 

 

 

 

 Verifica-se, tal como já tinha sido apurado nas faixas etárias, que a maioria dos clientes se encontra 

no polo da terceira idade, mais especificamente no Serviço de Apoio Domiciliário.  
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Outros serviços N.º  % 

Universidade Sénior 236 34,6% 

Cantina Social 26 3,8% 

PCAAC 126 18,5% 

Gabinete de Inserção Profissional 294 43,1% 

Total 682 100% 

 

 Também é de salientar outros serviços que a APSCDFA dispõe, nomeadamente a universidade 

sénior, bem como serviços que desenvolve em estreita ligação com entidades parceiras. Todos estes 

serviços mobilizam cerca de 682 clientes. Comparativamente ao ano 2012, este número de pessoas 

aumentou cerca de 24%. Este número justifica-se pelo facto do GIP ter funcionado em pleno em 2013, 

tendo aumentado significativamente o número de clientes. 

 

3.3. INTERVENÇÃO INDIVIDUAL 

 

 O ano 2013 foi um ano de consolidação de processos e procedimentos, nomeadamente no que 

concerne à intervenção individual. A organização primou pela prestação de serviços com qualidade, 

orientado para as necessidades, potencialidades e expetativas dos clientes. 

Indicador Creche 
CATL 

jardim de 
infância 

CATL 1º 
CEB 

CN de 
Muxagata 

CN e CD 
Queiriz 

CD 
Fornos e 
Algodres  

SAD CAO 
Formação 

Prof. 
TOTAL 

% de clientes com PI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taxa de eficácia dos 
PI 

66,9% 62,8% 47,2% 87,0% 93,2% 74,9% 95% 71,2% 78,1% 75,1% 

Taxa de execução de 
atividades do PI 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

 Tal como se pode observar, a organização esteve comprometida com o cliente, na medida em que 

todos tiveram uma intervenção baseada em planos individuais e realizaram as atividades previstas nos 

mesmos. Em termos de taxa de execução de planos individuais, verificou-se alguma dificuldade na 

execução de objetivos, pois estes em alguns casos revelaram-se demasiado ambiciosos, ainda assim os 

resultados gerais encontram-se dentro da meta expectável (75%). 

 Futuramente haverá maior cuidado no que concerne às metas estabelecidas, de modo a permitir 

uma melhor adequação dos objetivos do cliente. 

 Importa referir a importância que os planos individuais assumiram para os clientes/significativos 

que estão cada vez mais familiarizados e ligados a esta forma de intervenção, demonstrando uma atitude 

cada vez mais ativa face ao seu percurso individual na organização. 
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3.4.  AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

 

 

 De acordo com o gráfico acima, o nível de satisfação de clientes de 2013 situa-se acima dos 4,5. 

Este resultado é satisfatório e vai de encontro às expetativas da organização. Face a 2012, verifica-se uma 

ligeira subida no nível de satisfação dos clientes. 

 

3.5. EMPOWERMENT E AUTODETERMINAÇÃO 

 

 A estratégia de intervenção orientada para os clientes é realizada com vista a proporcionar ao 

cliente um ambiente de empowerment e incrementador de autodeterminação. Esta organização vê os seus 

clientes/significativos como uma parte ativa nos processos de tomada decisão, não só em termos de 

percurso individual como também da organização em si. Esta forma de intervenção tem sido cada vez mais 

consolidada na organização. 

Indicador N.º clientes % 

N.º de clientes a participar no processo de planeamento 184 44% 

N.º de clientes que realizou avaliação de satisfação 184 44% 

N.º de sugestões realizadas por clientes 10 NA 
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 Ainda que sejam feitos esforços no sentido de aumentar a participação dos clientes no 

planeamento geral e individual, este é um processo que tem vindo a ser sistematizado aos poucos, já que 

os próprios clientes ainda não se encontram totalmente adaptados ao mesmo. 

 Este ano aproveitou-se a equipa que realizou os questionários de avaliação de satisfação para 

realizar também o diagnóstico de necessidades, no sentido de recolher a opinião dos clientes para o 

planeamento de atividades e serviços, pelo que esses resultados são idênticos. 

 Diariamente, a APSCDFA implementa estratégias para promoção do empowerment e 

autodeterminação dos clientes, nomeadamente: negociação de estratégias de intervenção; respeito pelo 

ritmo da pessoa ou do grupo para manutenção da continuidade do processo; ações de intervenção 

baseadas nas preferências e necessidades expressas pelos clientes/significativos; promoção da adesão dos 

clientes a atividades/serviços; responsabilização dos clientes pelas tarefas da vida diária, tanto quanto for 

possível; incentivo à participação ativa dos clientes em todas as decisões e ações. 

 

 Embora haja estratégias de incentivo à autodeterminação e empowerment do cliente, a 

organização mede anualmente a perceção dos clientes face a essas mesmas estratégias, pelo que os 

resultados estão evidenciados no gráfico acima e apontam para uma grande satisfação dos clientes face a 

este indicador (acima do nível 4 numa escala de 1 a 5).  

 Ainda assim esta organização acredita que a sistematização deste tipo de estratégias vai possibilitar 

ao cliente de ter cada vez mais uma participação ativa, autodeterminada e “empoderada”.  
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4. ABRANGÊNCIA E PARCERIAS 

 

 A APSCDFA pretende dar respostas adequadas aos seus clientes, assim estabelece parcerias com 

entidades que possibilitam a continuidade de serviços em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos 

clientes, numa perspetiva holística. 

Participações com entidades externas N.º % 

Rede social CLAS 3 10 

CPCJ 17 56,7 

NLI 10 33,3 

Total 30 100 

 

 O quadro acima demonstra algumas participações da organização com outras entidades da 

comunidade, que visam dar resposta às necessidades dos clientes e da comunidade em geral. Estas 

participações incluem a rede social do município (CLAS), cujo vasto âmbito de atuação complementa a 

intervenção comunitária. No que concerne à CPCJ (comissão de proteção a crianças e jovens) a APSCDFA 

possui um membro que colabora em estreita relação com este organismo. Salienta-se a importância deste 

trabalho na comunidade, com a vantagem da APSCDFA possuir no polo da infância e juventude, três 

respostas sociais que podem ajudar a sinalizar e/ou a dar resposta a possíveis casos. Por fim a participação 

no NLI (núcleo local de inserção), também tem um membro assíduo que possibilita também outras 

respostas no que concerne a situação de pessoas com rendimento mínimo. 

 A APSCDFA ainda possui ao todo 28 parceiros de cariz financeiro e operacional. No ano 2013 houve 

uma maior proximidade com os parceiros e pode realizar-se um trabalho mais integrado. Ainda assim, 

verificou-se a necessidade de ser realizado um processo de gestão de parcerias, de modo a poder otimizar 

melhor as parcerias existentes.  

 

4.1. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 
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 De acordo com os resultados obtidos verifica-se que os parceiros situam o seu nível de satisfação 

no nível 4,62. Verifica-se por isso uma ligeira melhoria face aos resultados obtidos no ano 2012.  

 Ainda assim, houve uma baixa participação dos parceiros na avaliação de satisfação. Mais uma vez 

evidenciou-se a necessidade de dinamizar mais as parcerias, através de um processo de gestão de parcerias 

que integre uma série de procedimentos, de modo a tornar as relações com os parceiros ainda mais 

próximas e integradas. 

 

4.2. BARREIRAS AO ACESSO E À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS 

 

 Com base na linha orientadora de prestar serviços abrangentes e holísticos, a APSCDFA proporciona 

o encaminhamento dos seus clientes para respostas adequadas, no sentido de transpor barreiras e poder 

responder às necessidades individuais. Ainda assim ao longo do ano a organização viu algumas barreiras 

internas à continuidade de serviços, que procurou responder com o encaminhamento dos clientes para 

outros serviços adequados às suas necessidades. 

Indicador 
Polo da infância e 

juventude 

Polo da terceira 

idade 
Polo da diferença 

Polo da inserção 

socioprofissional 
TOTAL 

N.º de clientes com 

continuidade de serviços 
6 197 48 3 254 

  

 O quadro acima demonstra o n.º de clientes encaminhados para outros serviços fora da APSCDFA. 

Tanto no polo da terceira idade com no polo da diferença a maior parte dos encaminhamentos deveu-se a 

situações de encaminhamento para consultas médicas (medicina geral ou especializada). No que concerne 

ao polo da infância e juventude houve transição de clientes de creche para CATL jardim-de-infância e deste 

para CATL 1º ciclo. Salienta-se o esforço que a organização faz, mesmo em termos financeiros, para 

conseguir proporcionar aos seus clientes continuidade nos serviços, mesmo que fora da organização. 

 

Barreiras Descrição 

C
lie

n
te

s/
si

gn
if
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at

iv
o

s Dispersão de locais de residência 

Derivado à falta de rede de transportes públicos, atualmente a 

APSCDFA encontra-se a ir buscar clientes não só no concelho de 

Fornos de Algodres como também a conselhos limítrofes, esta 

situação faz aumentar os problemas em termos de disponibilidade de 

transporte e gastos ao nível de combustível e manutenção. 

Falta de transporte para crianças 

A APSCDFA não possui licenciamento e carrinhas adaptadas à 

realização de transporte de crianças. Por vezes esta situação acaba 

por ser um entrave aos serviços já que acaba por limitar o acesso a 

outros serviços e/ou atividades inovadoras. 
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Falta de lugares nos centros de noite 

Os centros de noite embora não possuam listas de espera, acontece 

por vezes haver potenciais clientes, no entanto estes não se 

encontram dispostos a esperar uma vaga, pois querem-na no 

momento. 

Ausência de lar residencial para pessoas com 

deficiência 

Este é o maior problema ao nível do polo da diferença onde se 

encontra o centro de atividades ocupacionais. Existem muitos 

potenciais clientes e outros que acabam por se perder por 

necessitarem de internamento situação que não existe até ao 

presente na organização, embora se encontre projetado para o 

futuro. 

Baixo nível socioeconómico dos clientes 

O baixo nível social, mas principalmente económico dos clientes, leva 

a existir alguma dificuldade no que concerne à sustentabilidade da 

organização, já que muitos dos potenciais clientes, principalmente ao 

nível da terceira idade, não possuem recursos que assegurem uma 

mensalidade numa resposta social, pelo que há necessidade de 

manter acordos com a segurança social, de modo a possibilitar uma 

resposta aos mesmos. 

Barreiras arquitetónicas  

Embora praticamente todos os edifícios tenham boas acessibilidades, 

ao nível da formação profissional existe necessidade de se 

adaptarem algumas barreiras em termos de mobilidade de pessoas 

em cadeiras de rodas. 

R
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Falhas na comunicação interna e nas relações 

interpessoais 

Alguns conflitos internos nas respostas sociais dificultam as relações 

interpessoais e por vezes reflete-se ao nível do funcionamento dos 

serviços. 

Disponibilidade dos técnicos 

Por vezes há dificuldade em articular horários dos recursos humanos, 

dada a diversidade de áreas de intervenção e quantidade de 

atividades. Por vezes também há alguma inflexibilidade por parte de 

alguns colaboradores em serem mais solícitos.  

Baixo nível de escolaridade 

Os baixos índices escolares no seio da organização, dificultam a 

assunção de novos papéis e funções por parte de alguns 

colaboradores bem como a adaptação à mudança. 
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Dificuldade em conciliar horários 

Para que haja maior articulação com os parceiros é necessário haver 

algumas reuniões, que por vezes não acontecem por dificuldades em 

conciliar os horários. 

Regras de competitividade 
Há serviços que por vezes não são prestados uma vez que podem 

parecer concorrência ao nível de parceiros e comunidade. 

Falha na comunicação externa 

Embora tenha vindo a melhorar ao longo dos tempos ainda se 

verifica a necessidade de melhorar a comunicação externa da 

organização, de modo a traduzir-se num acompanhamento mais 

próximo das atividades e notícias da APSCDFA. 
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5. MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO 

 

 Todos os anos esta organização inicia um ciclo de ações de melhoria contínua de modo a fomentar 

uma atitude proactiva no sentido de ir de encontro às necessidades do mercado, através de ações de 

rentabilização de recursos, desenvolvimento dos serviços e implementando projetos e atividades 

inovadoras. Com recurso à participação de todas as partes interessadas, a APSCDFA tem implementado 

diversas ações que procuram dar resposta a clientes/significativos, colaboradores, entidades parceiras e 

outros. 

 

5.1. CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA 

 

 No ano 2013, iniciou-se um novo ciclo de melhoria contínua, com ações de decorrentes do controlo 

sistemático do desempenho da organização, bem como das sugestões de melhoria fornecidas por todas as 

partes interessadas, através das várias formas disponíveis na organização. 

Indicadores 2012 2013 

Taxa de execução do plano de melhoria 
contínua 

79,5 % 48,7% 

  

 Os resultados obtidos apontam para uma diminuição acentuada no que concerne à taxa de 

execução do plano de ação de melhoria contínua. Esta situação justifica-se pelo facto de muitas ações de 

melhoria estarem associadas a ações que incluem custos para a organização. Assim, e para que não 

houvesse um aumento excessivo de gastos, muitas dessas ações ficaram por realizar. Outro dos motivos 

prendeu-se também com o facto de terem havido metas bastante ambiciosas que não foram alcançadas. 

 Ainda assim, prevê-se no próximo ano aumentar esta taxa de execução e já estão a ser definidas 

algumas ações de melhoria para colmatar a situação, nomeadamente organizar de forma eficaz as ações 

programadas, estabelecer prazos para a execução das ações, haver maior controlo sobre o plano e 

consequentemente sobre as ações de melhoria delineadas.  

 Importa também salientar que o ano 2013 foi um ano de muitas mudanças mas acima de tudo de 

consolidação de metodologias, estratégias, processos e procedimentos.  

 

5.2. AUDITORIAS INTERNAS 

 

 As auditorias internas nesta organização visam essencialmente promover a melhoria do 

desempenho da organização, através de ações de controlo sistemáticas que permitam determinar o grau 

de conformidade dos processos, procedimentos e práticas, face aos requisitos estabelecidos e ainda 
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controlar as potenciais áreas de risco no funcionamento da organização. Salienta-se também que este 

processo permite ser mais objetivo no que concerne à identificação de áreas de melhoria, fornecendo 

informação à coordenação e gestão, de modo a facilitar a tomada de decisões baseada em evidências. 

 No ano 2013 houve um plano de auditorias na organização que teve uma taxa de execução total de 

33%. Este resultado não foi de encontro à meta prevista, no entanto justifica-se, em parte, pelo facto de ter 

havido a auditoria de certificação pelo EQUASS com um nível de exigência muito grande que acabou por 

desencorajar a partir do meio do ano as restantes auditorias. Face a esta situação, a organização 

comprometeu-se a aumentar a taxa de execução do plano de auditorias internas do ano 2014. Uma das 

ações de melhoria para promover este aumento da taxa de execução do plano de auditorias será formar 

mais alguns elementos dos recursos humanos, de modo a aumentar o número de pessoas a realizar estas 

auditorias. 

 

5.3. AÇÕES INOVADORAS 

 

 As ações de inovação pretendem refletir uma nova introdução de ideias, bens, serviços e práticas 

na organização que acompanhem as tendências e que permitam destacar a organização no mercado. 

 Anualmente a APSCDFA dinamiza ações inovadoras de modo a melhorar os seus serviços e 

aumentar o nível de satisfação dos clientes/significativos e outras partes interessadas. 

 Seguidamente serão apresentadas algumas das ações realizadas em 2013 que constavam do cartaz 

de inovação publicitado por esta organização. 

1. Dinamização de novas estratégias de acompanhamento pós-formação – realizado – houve uma 

revisão dos processos de formação onde se encontra o acompanhamento pós-formação, pelo que 

pode atualizar-se os questionários de recolha de opiniões pós-formação e estabelecer formas de 

realizar esse mesmo acompanhamento de forma mais eficaz e integrada. 

2. Abertura e dinamização do Gabinete de Inserção Profissional – realizado – no ano 2013 o GIP 

funcionou em pleno e foi um serviço de extrema importância para a comunidade, mais 

especificamente para desempregados e entidades empregadoras. Este serviço mobilizou e 

encaminhou muita gente, tendo sido uma mais-valia para a organização e comunidade. 

3. Dinamização da comunicação externa da organização – realizado – em 2013 fez parte do plano de 

atividades a importância de aumentar a comunicação externa e “abrir as portas” para que todos 

possam conhecer o trabalho desenvolvido por todas as respostas sociais e serviços da APSCDFA. 

4. Obtenção certificação pelo referencial EQUASS – Assurance – realizado – este foi um ponto alto de 

2013, uma vez que foi o culminar de um trabalho intenso realizado ao longo de dois anos. A 

implementação do sistema de gestão da qualidade possibilitou uma grande inovação em termos de 
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metodologias e estratégias e é uma grande mais-valia para esta organização. Esta certificação é 

também um compromisso que esta organização tem para consigo mesma, clientes/significativos, 

colaboradores, entidades parceiras e demais utilizadores, no sentido de manter os níveis de 

qualidade, já que esta certificação tem de ser revalidada de 2 em 2 anos.  

5. Dinamização de equipas de apoio aos clientes do SAD – parcialmente realizado – houve algumas 

atividades realizadas no sentido de apoiar clientes do SAD. A equipa de saúde acabou por não ser 

implementada uma vez que o centro de saúde possui uma equipa a fazer o mesmo. Ainda assim o 

apoio a clientes do SAD é uma situação para dar continuidade. 

6. Realização de atividades extraprofissionais – realizado – as atividades extraprofissionais previstas 

foram realizadas. Realizou-se um convívio de comemoração da certificação da qualidade e também 

um jantar de natal para todas as respostas sociais e serviços da organização. A melhorar há a 

participação dos colaboradores. 

7. Auscultação de mercados – parcialmente realizado – embora tenha havido o cuidado de se realizar 

uma auscultação de mercados, esta não surtiu o efeito desejado (diminuição de custos). Para que 

esta iniciativa seja mais eficiente deverá ser acompanhada de procedimentos específicos, a incluir 

nos processos administrativo-financeiros. 

 

5.4. SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES 

 

 Na dinâmica da melhoria contínua, encontra-se devidamente implementado o processo de 

sugestões/reclamações, que pretende ser uma importante ferramenta de comunicação, no processo de 

melhorar o desempenho e serviços desta organização. Assim, este processo continua a ser 

sistematicamente difundido, de modo a ser cada vez mais uma forma de participação de todas as partes 

interessadas. Em 2013, foi colocado também online de modo a facilitar a sua utilização por parte de todos. 

Indicadores Resultados 

N.º de reclamações 0 

N.º de sugestões 10 

% de respostas  100% 

 

 De acordo com os resultados, verifica-se que a organização não teve qualquer registo de 

reclamações. Teve 10 sugestões, as quais seguiram as orientações emanadas pelo processo e foram todas 

respondidas. Salienta-se que embora sejam feitos esforços no sentido de divulgar e promover esta 

ferramenta de participação a organização considera que gostaria de obter um maior número de sugestões 

anualmente. 
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6. RESULTADOS OPERACIONAIS 

  

 De acordo com o plano de atividades traçado para o ano 2013 verifica-se que se este teve uma taxa 

de execução anual de 73,8%, o que acaba por ficar acima da meta prevista (70%). Ainda assim a 

organização pretende aumentar este valor no próximo ano. 

Polo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

Direção 61,1% 52,6% 56,3% 56,7% 

Infância e Juventude 90,0% 80,0% 72,7% 80,9% 

Terceira Idade 64,3% 78,6% 73,3% 72,2% 

Diferença 92,3% 84,6% 71,4% 82,8% 

Formação Profissional 66,7% 78,6% 83,3% 76,2% 

Geral 74,9% 74,9% 71,4% 73,8% 

  

Direção 1Q 2Q 3Q Anual 

1.1.1. Reconversão do centro de noite da Muxagata em Lar. 0% 0% 0% 0% 

1.1.2. Diminuir o n.º de roturas de stocks para menos de 3. 1 0 1 2 

1.1.3. Manter os acordos com a segurança social, relativamente ao ano transato 288 288 288 288 

1.1.4. Realização de auscultação de mercados, aquando da aquisição de 
produtos, a pelo menos 3 entidades 

1 1 1 3 

1.1.5. Diminuir o gasto em produtos alimentares, em 3% 5% 19,4% -14,5% 3,3% 

1.1.6. Assegurar o fornecimento de 150 refeições diárias (semanais) às escolas. 10937 5478 10069 26484 

1.2.1. Realizar auditorias internas de acordo com o plano definido, cumprindo-o 
a pelo menos 85%. 

100% 0,0% 0,0% 33,3% 

1.2.2. Obter a certificação da qualidade de acordo com o referencial EQUASS 0 1 X 1 

1.2.3. Implementar e cumprir o plano de ações de melhoria, no mínimo em 85%. 70% 45,2% 31,0% 48,7% 

1.3.1. Prestar serviços de qualidade mantendo o nº de reclamações abaixo de 3 
por quadrimestre 

0 0 0 0 

1.3.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes pelo menos no nível 4. X X 97,85% 97,85% 

1.4.1. Aumentar a divulgação e informação acerca de serviços, atividades e 
notícias da APSCDFA. 

24 26 33 83 

1.5.1. Realizar ações de formação a 90% dos colaboradores dos quadros da 
APSCDFA. 

30,51% 3,60% 83,60% 83,60% 

1.6.1. Manter o n.º de não-conformidades detetadas nos relatórios de HACCP, 
abaixo de 4 por cozinha. 

44 48 48 140 

1.6.2. Manter o nível de colaboradores abrangidos pelo controlo de ações de 
saúde no trabalho. 

0% 96,4% X 96,4% 

 1.7.1. Obter a classificação positiva na avaliação de desempenho, pelo menos de 
85% colaboradores. 

100% X X 100% 

1.8.1. Fomentar a participação dos colaboradores da APSCDFA, através da 
adesão a atividades extraprofissionais de 80% dos colaboradores. 

X 0% 62,7% 62,7% 

1.8.2. Manter ou aumentar o nível médio de participantes em reuniões gerais de 
colaboradores. 

42 60 X 51 

1.9.1. Realizar 10% das atividades dos planos de atividades socioculturais em 
parceria 

22,41% 0,00% 0,00% 7,47% 

1.10.1. Aumentar o número de refeições anuais da cantina social para 85% 74,54% 77,20% 32,31% 61,35% 
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 De acordo com os resultados acima descritos, verifica-se que houve projetos não executados, 

nomeadamente o aumento e conversão do centro de noite da Muxagata. Esta obra está prevista para o ano 

2014.  

 No que concerne aos gastos alimentares verifica-se só houve diminuição no último quadrimestre, 

situação que ficou aquém das expetativas. No ano 2014 devem realizar-se esforços para colmatar esta 

situação sem que isso interfira na qualidade dos serviços.  

 Os restantes pontos a assinalar prendem-se com a execução das atividades, nomeadamente em 

articulação com as entidades parceiras, será necessário realizar esforços para planear e organizar melhor as 

mesmas de forma a estas realizarem-se dentro do previsto. Salienta-se que no próximo ano deverá ter-se 

em atenção as metas a definir, pois estas deverão prever situações que possam interferir nas mesmas, 

nomeadamente períodos de férias. 

 

Polo da diferença 1Q 2Q 3Q Anual 

2.1.1. Diminuir os gastos em produtos de higiene e limpeza, em 5% 12,50% -50% -35% -24,17% 

2.1.2. Diminuir 2% em gastos Energia e Fluidos   24,22% 46,26% 32% 34,16% 

2.1.3. Aumentar o n.º de clientes de serviços externos, em relação a igual 
período do ano transato 

2 5 1 8 

2.1.4. Reduzir os gastos em conservação e reparação de veículos em 10% -45,48% -322,74% 40% -109,41% 

2.2.1. Manter o n.º de reclamações dos serviços abaixo das 6. 0 0 0 0 

2.2.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes pelo menos no nível 4. X X 100% 100% 

2.2.3. Proceder ao registo de todas as ocorrências com clientes detetadas  36 23 22 81 

2.3.1. Realizar e implementar PI´s a 100% dos clientes da resposta social 100% 100% 100% 100% 

2.3.2. Cumprir o plano de resposta social a 90% 94% 88,9% 86% 89% 

2.4.1. Obter uma taxa de execução de objetivos de PI´s a pelo menos 70% 56,50% 72,50% 84,70% 71,23% 

2.5.1. Enviar para o departamento de informática, pelo menos 2 notícias ou 
informações por quadrimestre, relativas ao polo 

4 4 11 19 

2.6.1. Realizar pelo menos uma vez por mês, uma reunião de equipa com os 
colaboradores 

11 7 8 26 

2.6.2. Manter o número de ocorrências internas abaixo das 4 por quadrimestre 0 0 0 0 

2.7.1. Encaminhar e ajudar os clientes a aceder a serviços externos a APSCDFA, 
aquando sua necessidade 

22 14 12 48 

 

 Ao nível do polo da diferença verificam-se duas situações em solo negativo, uma delas refere-se aos 

gastos em energia e fluidos a outra à execução do plano de atividades socioculturais. Relativamente ao 



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

Página 39 de 46 
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

primeiro é de salientar a grande cobertura de transportes que a organização abrange, o que se traduz num 

grande número de km a realizar por dia já que há um grande número de clientes que necessita dos 

mesmos. Relativamente às atividades socioculturais é um ponto mais fácil de colmatar, visto que se prende 

com a não realização de atividades socioculturais previstas. Uma vez que a meta é alta, basta a não 

realização de uma atividade, como foi o caso para ficar em solo negativo. 

 

Polo da 3ª Idade 1Q 2Q 3Q Anual 

3.1.1. Aumentar o volume das mensalidades em 3% -7,40% 3% 4,75% 0,12% 

3.1.2. Diminuir os gastos em produtos de higiene e limpeza, em 5% 13,17% 4,80% 18% 11,99% 

3.2.1. Manter o n.º de reclamações dos serviços abaixo das 6. 0 0 0 0 

3.2.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes pelo menos no nível 4. X X 100% 100% 

3.2.3. Proceder ao registo de todas as ocorrências com clientes detetadas  23 20 54 97 

3.3.1. Criar uma equipa de cuidados de saúde ao domicílio que apoie os clientes, 
1 vez por quadrimestre 

0% 14,8% 0,0% 14,80% 

3.3.2. Sinalizar, com recurso a entidades parceiras, idosos cuja situação seja 
considerada de risco. 

1 0 0 1 

3.3.3. Realizar visitas de acompanhamento a pelo menos 70% clientes do SAD, 1 
vez por quadrimestre 

8,47% 95% 14,7% 39,39% 

3.4.1. Realizar e implementar PI´s a 100% dos clientes da resposta social 100% 100% 100% 100% 

3.4.2. Cumprir o plano de atividades de resposta social a 90% 100% 100% 100% 100% 

3.4.3. Obter uma taxa de execução de objetivos de PI´s a 70% 81,61% 85,30% 89,8% 85,57% 

2.4.1. Enviar para o departamento de informática, pelo menos 2 notícias ou 
informações por quadrimestre, relativas ao polo 

3 4 4 11 

2.5.1. Realizar pelo menos uma vez por mês, uma reunião de equipa com os 
colaboradores 

4 21 12 37 

2.5.2. Manter o número de ocorrências internas abaixo das 4 por quadrimestre 0 0 0 0 

2.6.1. Encaminhar e ajudar os clientes a aceder a serviços externos a APSCDFA, 
aquando sua necessidade 

58 72 67 197 

 

 Relativamente ao polo da 3ª idade pode verificar-se que de um modo geral a taxa de execução foi 

satisfatória. Os indicadores mais problemáticos foram aqueles relacionados com o acompanhamento ao 

domicílio dos clientes e dos potenciais clientes. Esta situação acabou por não ser realizada uma vez que 

interferia diretamente com outros serviços já existentes na comunidade, ainda assim no ano 2013 o 

acompanhamento domiciliário terá de aumentar. Também aqui houve algum deslize com os gastos dos 

produtos de limpeza e higiene que terá de ser colmatado ao longo do novo ano. 
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Polo da infância e juventude 1Q 2Q 3Q Anual 

4.1.1. Diminuir os gastos em produtos de higiene e limpeza, em 5% -5,57% -9,29% -15% -9,95% 

4.1.2. Aumentar o volume das mensalidades em 3% -12,77% -3,93% -2% -6,23% 

4.2.1. Manter o n.º de reclamações dos serviços abaixo das 6. 0 0 0 0 

4.2.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes pelo menos no nível 4. X X 88,20% 88,20% 

4.2.3. Proceder ao registo de todas as ocorrências com clientes detetadas  30 18 11 59 

4.3.1. Realizar e implementar PI´s a 100% dos clientes da resposta social 100% 100% 100% 100% 

4.3.2. Cumprir o plano de resposta social a 90% 90,32% 97,90% 100% 96,07% 

4.3.3. Obter uma taxa de execução de objetivos de PI´s a 70% 74,30% 53,10% 47,4% 58,27% 

4.4.1. Enviar para o departamento de informática, pelo menos 2 notícias ou 
informações por quadrimestre, relativas ao polo 

3 10 4 17 

4.5.1. Realizar pelo menos uma vez por mês, uma reunião de equipa com os 
colaboradores 

6 10 8 24 

4.5.2. Manter o número de ocorrências internas abaixo das 4 por quadrimestre 0 0 0 0 

4.6.1. Encaminhar e ajudar os clientes a aceder a serviços externos a APSCDFA, 
aquando sua necessidade 

X X X X 

 

 Os indicadores mais problemáticos do polo da infância e juventude foram o volume de 

mensalidades que deveria ter aumentado e tal não se verificou e ainda a taxa de execução de planos 

individuais. No que concerne à primeira questão acaba por ser reflexo da baixa natalidade no concelho, 

bem como do desemprego, o que faz com que a necessidade de colocar as crianças em creche e CATL´s seja 

menor. Relativamente à taxa de execução de PI´s, esta esteve abaixo da meta definida muito por causa das 

metas não estarem estabelecidas de acordo com o ano letivo, prevendo a altura de entrada de novos 

clientes e também de férias já que ambos os fatores vão interferir diretamente com o desempenho das 

crianças nos objetivos. 

 Por fim importa referir o bom desempenho deste polo ao nível dos gastos de produtos de limpeza e 

higiene, sendo que teve uma diminuição consecutiva nos 3 quadrimestres. 

 

Polo da inserção socioprofissional 1Q 2Q 3Q Anual 

5.1.1. Desenvolver o processo de acreditação para a DGERT 0 0 0 0 

5.2.1. Divulgar de ofertas de emprego superiores a 3 por mês 329 410 458 1197 

5.2.2. Encaminhar 25% de desempregados para ofertas disponíveis e adequadas 36,25% 23,50% 16% 25,25% 
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5.2.3. Realizar pelo menos 25 atendimentos por mês 248 670 240 1158 

5.3.1. Executar o plano de formação previsto para 2013 em pelo menos 90% 100% 50% 59% 70% 

5.3.2. Obter um volume de formação de igual ou superior a 87% de acordo com o 
previsto nas candidaturas 

65,34% 105,6% 87,9% 86,27% 

5.4.1. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes pelo menos no nível 4. 100% 100% 100% 100% 

5.4.2. Executar pelo menos 2 auditorias internas à formação 1 0 0 1 

5.4.4. Obter pelo menos 85% de taxa de certificação profissional 50% X X 50% 

5.4.5. Possuir uma taxa de desistência de formandos inferior a 20% 3,23% 8,33% 7,41% 6,32% 

5.5.1. Alcançar uma taxa de integração profissional dos formandos de pelo 
menos 50% 

26,09% 82,60% X 54,35% 

5.6.1. Aumentar a divulgação do polo, publicando pelo menos 3 
notícias/informações por mês 

2 2 4 8 

5.7.1. Realizar reuniões de equipa mensais 6 4 4 14 

5.7.2. Avaliar o desempenho dos formadores, garantindo no mínimo o nível 4. 4 4 4 4 

5.8.1. Realizar parcerias com empresas locais, de modo a promover a inserção 
dos formandos 

0 4 X 4 

 

 No polo da inserção socioprofissional verifica-se que houve alguns indicadores que não atingiram as 

metas previstas, nomeadamente a questão da certificação da DGERT, uma vez que a resposta não veio no 

ano transato, o n.º de desempregados encaminhados também ficou aquém uma vez que com a conjuntura 

económica atual há menos postos de emprego, a execução do plano de formação também não atingiu a 

meta o que vai interferir naturalmente com o volume de formação e ainda alguns fatores específicos 

ligados aos formandos, que não dependem diretamente da organização. 
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7. INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

 

Comparativo orçamentado / realizado 

Conta Descrição Orçamentado Realizado Variação (%) 

      61  CMVMC   €     128.316,87   €  153.993,60  20,01%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €     392.595,70   €  392.609,75  0,00%   

63  Gastos com o pessoal   €     717.614,35   €  665.577,14  -7,25%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €     112.703,36   €  110.510,14  -1,95%   

65  Perdas por imparidade   €                      -     €       1.193,16  n/a   

66  Perdas por redução do justo valor   €                      -     €                      -        

68  Outros gastos e perdas   €     104.448,53   €   138.714,44  32,81%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €       61.315,08   €       31.271,09  -49,00%   

     € 1.516.993,89   € 1.493.869,32      

      71  Vendas   €                      -          

72  Prestações de serviços   €     380.827,83   €    339.181,35  -10,94%   

73  Variações nos inventários da produção   €                      -     €                      -        

74  Trabalhos para a própria entidade   €                      -     €                      -        

75  Subsídios, doações e legados à exploração   € 1.144.710,61   € 1.135.624,23  0,98%   

76  Reversões   €                      -     €                      -        

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                      -          

78  Outros rendimentos ou ganhos   €         5.963,33   €       53.693,64  909,39%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €         1.270,56   €       11.931,28  839,06%   

     € 1.532.772,33   € 1.540.430,50      

 

 Na elaboração do orçamento para o ano 2013, a APSCDFA, teve em conta os resultados 

acumulados ao mês de Setembro do ano 2012. 

 Pela análise do quadro podemos verificar que não cumprimos o objetivo da conta 72 – Prestações 

de serviços. Este valor ficou muito aquém do previsto, devendo-se no entanto à crise instalada no nosso 

país e aos fracos recursos financeiros dos nossos clientes.  

 Do lado dos gastos, a conta de custo com as mercadorias vendidas e matérias consumidas (conta 

61), houve um desvio negativo em relação à previsão, ficando-se a dever essencialmente a custo das 

matérias-primas e à angariação de novos clientes em algumas respostas sociais. 
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Contribuição de cada conta para os resultados 

 

Conta Descrição 2013 % 

 

 RENDIMENTOS      

71  Vendas   €                           -      

72  Prestações de serviços   €          339.181,35  22,02% 

73  Variações nos inventários da produção   €                           -      

74  Trabalhos para a própria entidade   €                           -      

75  Subsídios, doações e lagados à exploração   €      1.135.624,23  73,72% 

76  Reversões   €                           -      

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                           -      

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            53.693,64  3,49% 

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €            11.931,28  0,77% 

   Sub-Total   €   1.540.430,50  100,00% 

        

  GASTOS     

61  CMVMC   €          153.993,60  10,31% 

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          392.609,75  26,28% 

63  Gastos com o pessoal   €          665.577,14  44,55% 

64  Gastos de depreciação e amortização   €          110.510,14  7,40% 

65  Perdas por imparidade   €              1.193,16  0,08% 

66  Perdas por redução do justo valor   €                           -      

68  Outros gastos e perdas   €          138.714,44  9,29% 

69  Gastos e perdas de financiamento   €            31.271,09  2,09% 

   Sub-Total   €   1.493.869,32  100,00% 

 

 Pela observação da tabela, verificamos que a receita da instituição depende em cerca de três 

quartos dos subsídios destinados à exploração pelas entidades parceiras, sendo a parcela da receita gerada 

pela APSCDFA de pouco mais de 22%. Depreende-se que é necessário continuar a apostar na angariação de 

novos clientes e/ou serviços, de forma a reforçar a receita gerada pela organização e diminuir a 

dependência dos fundos atribuídos por acordos e protocolos. 

 No que respeita aos gastos a maior fatia (cerca de 45%) destina-se a gastos com o pessoal, 

seguindo-se os fornecimentos e serviços externos, que absorve cerca de 26% do valor da despesa.   
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Ganhos 

 

Conta Descrição 2013 2012 Variação (%) 

72  Prestações de Serviços        

7211  Matriculas e mensalidades de Utentes        

   Infância / Juventude   €          37.508,69   €          43.145,22  -13,06% 

   Terceira Idade   €        213.444,59   €        220.919,35  -3,00% 

   Deficiência   €          14.880,73   €          13.777,96  8,00% 

7216  Meios Comp. Diag. Terapeutica        

   Fisioterapia   €               105,00   €               200,00  -47,50% 

   Ginásio / Piscina   €            1.126,25   €            1.074,48  4,82% 

7217  Outros Serviços        

   Universidade Sénior   €            2.433,94   €               246,00  889,41% 

   Serviço alimentar a escolas   €          20.754,72   €          41.951,28  -50,53% 

   Cantina Social   €          36.402,50   €          13.817,50  163,45% 

725  Serviços secundários        

   Serviços secundários   €          12.524,93   €            5.274,51  137,46% 

          

   Sub-Total   €     339.181,35  €     340.406,30  -0,36% 

          

75  Subsídios, doações legados à exploração        

7511  Subsidios Centro Distrital        

   Infância / Juventude   €          82.555,88   €          80.603,76  2,42% 

   Terceira Idade   €        403.670,07   €        405.783,71  0,05% 

   Deficiência   €        297.189,20   €        287.368,15  3,42% 

7512  Outras Entidades        

   Instituições Particulares   €            2.112,30   €               160,00  1220,19% 

   Municipio   €          35.500,00   €            4.713,83  653,10% 

752  Subsidios de outras entidades        

   POPH / IEFP   €        314.596,78   €        347.726,25  -4,37% 

          

   Sub-Total   € 1.135.624,23   € 1.126.355,70  2,62% 
  

Analisados os resultados constatou-se um decréscimo nas mensalidades em dois polos, pelo que a 

organização deve continuar a apostar na angariação de novos clientes, como já foi referido e no reforço de 

outros serviços. No entanto, há a salientar o saldo negativo de 1,5% em relação ao ano 2012. 

 No que respeita aos subsídios à exploração podemos verificar um ligeiro aumento em todas as 

repostas à exceção do polo de Infância e Juventude.  
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Resumo Geral (gastos / ganhos) 

 

Conta Descrição 2013 2012 Variação (%) 

   RENDIMENTOS          

71  Vendas   €                           -     €                           -    0,00%   

72  Prestações de serviços   €          339.181,35   €          340.406,30  -0,36%   

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

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

75  Subsídios, doações e lagados à exploração   €      1.135.624,23   €      1.126.355,70  0,82%   

76  Reversões   €                           -     €                           -    0,00%   

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                           -     €                           -    0,00%   

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            53.693,64   €            57.368,64  -6,41%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €            11.931,28   €              6.288,15  89,74%   

   Sub-Total   €   1.540.430,50   €   1.530.418,79  0,65%   

            

  GASTOS         

61  CMVMC   €          153.993,60   €          135.126,63  13,96%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          392.609,75   €          328.427,09  19,54%   

63  Gastos com o pessoal   €          665.577,14   €          688.485,82  -3,33%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €          110.510,14   €          118.151,10  -6,47%   

65  Perdas por imparidade   €              1.193,16   €            15.486,85  -92,30%   

66  Perdas por redução do justo valor   €                           -     €                           -    0,00%   

68  Outros gastos e perdas   €          138.714,44   €          100.503,75  38,02%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €            31.271,09   €            26.696,78  17,13%   

            

   Sub-Total   €   1.493.869,32   €   1.412.878,02  5,73%   

 

 Da análise do mapa de cômputo geral verificamos um ligeiro aumento da receita em relação ao ano 

2012 na ordem dos 0.5%, que se deve às rubricas de subsídios à exploração e juros de depósitos a prazo. 

Contrariou a tendência a rúbrica de prestação de serviços, pelas razões já apontadas. 

 Do lado dos gastos a rúbrica de CMVMC, teve um aumento de cerca de 14%, os gastos com 

financiamento tiveram um acréscimo de 17,13%, que se devem ao empréstimo contraído no Montepio 

Geral, da linha de crédito à economia social.  

 Há a salientar que no ano 2013 o aumento da despesa foi mais forte que o da receita, o leva à 

necessidade de criar medidas de controle da despesa. 
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Evolução dos gastos com pessoal 

 

Conta Descrição 2013 2012 2011 2010 

64 Custos com Pessoal         

 Variação salarial   €   665.577,14   €   688.485,82   €   625.083,64   €  611.693,16  

   Sub-Total   €  665.577,14   €  688.485,82   €  625.083,64   €  611.693,16  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em jeito de conclusão, tendo em conta os resultados obtidos em 2013, podemos considerar que em 

termos financeiros estivemos longe das metas propostas. Será conveniente salientar que, num ano 

dominado pela recessão económica e inflação de preços, as metas a que nos propusemos foram demasiado 

ambiciosas, uma vez que pretendia-se reduzir os custos face ao ano transato.  

 A Direção propõe que o Resultado Líquido do exercício de 2013, no valor de 46.561,18 € positivos, 

se mantenha em Resultados transitados. 
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