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BREVE ENQUADRAMENTO  

 Ao longo do ano 2014, a Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

(APSCDFA), implementou o seu plano de atividades de forma dinâmica e interativa, atenta ao seu contexto e 

aos constantes desafios que o mesmo levanta, mantendo de forma transversal os seus princípios, valores e 

ética.  

 Durante o ano, houve um cuidado especial nas receitas e despesas da organização, no sentido de 

encontrar soluções ajustadas que vão ao encontro do equilíbrio financeiro. Foi um ano marcado por algumas 

alterações ao nível da organização, que só terão repercussão no ano 2015. 

 As atividades realizadas pela Associação em 2014 e os resultados alcançados foram satisfatórios, na 

medida em que as taxas de execução se encontram dentro do expectável. 

 O presente relatório pretende espelhar evidências da intervenção da organização aos mais variados 

níveis, de acordo com os princípios do referencial EQUASS: 

 Liderança: a APSCDFA pretende demonstrar resultados que indiciem uma boa governação e 

consequentemente projetar uma boa imagem perante os seus clientes/significativos, colaboradores, 

parceiros e comunidade em geral, salientando as melhores práticas e principalmente, assegurando 

uma utilização eficiente e responsável dos seus recursos, com ajuda de práticas inovadoras. 

 Recursos humanos: consciente que os recursos humanos são o motor desta organização, a APSCDFA 

preocupa-se anualmente em promover ações de formação que visem o aumento da qualificação dos 

seus colaboradores, bem como envolve os seus colaboradores nas suas práticas, promovendo a 

participação dos mesmos no seio da organização. Este ano foi particularmente marcado por um 

reforço na qualificação dos recursos humanos. 

 Direitos: envolvimento da organização para com os direitos dos clientes, fazendo valer os mesmos nas 

diversas situações, promovendo a autodeterminação dos clientes. 

 Ética: formas de trabalho que fomentam o respeito e dignidade das pessoas, nomeadamente com 

uma política ativa de prevenção de abusos físicos, mentais e financeiros, bem como de 

confidencialidade. 

 Parcerias: caracterização das parcerias da organização, bem como avaliação das mesmas. 

 Participação: participação dos clientes, colaboradores, parceiros e outros utilizadores na vida 

organizacional, nomeadamente no delineamento de atividades, através de estratégias como: 

questionários, caixa de sugestões/reclamações; contacto telefónico, presencial e por e-mail. 
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 Orientação para o cliente: execução dos planos individuais, ações de melhoria na intervenção com 

clientes, levantamento de necessidades a clientes e potenciais clientes, diversidade nos planos de 

atividades socioculturais, participação dos clientes na vida organizacional. 

 Abrangência: levantamento de necessidades a clientes e potenciais clientes; levantamento de 

necessidades formativas. Ações que permitem continuidade de serviços noutras respostas, de acordo 

com as necessidades dos clientes, promovendo assim uma intervenção holística. 

 Orientação para resultados: resultados dos indicadores organizacionais, como forma de orientação e 

valor acrescentado para todos os utilizadores.  

 Melhoria contínua: taxa de execução do plano de melhoria e principais ações desenvolvidas de forma 

proactiva, indo de encontro às necessidades do mercado, utilizando recursos de forma cada vez mais 

ajustada. 

 

 O presente relatório reflete por isso o desempenho organizacional de 2014, demonstrando o valor 

acrescentado desta organização bem como a mais-valia da intervenção para todos os utilizadores e 

comunidade em geral. Garantir a continuidade e qualidade dos serviços foi a ideia chave para o ano findo. 

 Os resultados obtidos visam o aprofundamento de uma estratégia de participação ativa de todas as 

partes interessadas, impulsionado pela perspetiva da melhoria contínua dos serviços.  

 Ao nível administrativo-financeiro foram tomadas diversas medidas no sentido da contenção de 

despesas, cujos impactos podem colocar em causa a sustentabilidade da organização. Há necessidade de 

continuar a implementar medidas de controlo financeiro e também analisar com rigor e atenção todos os 

resultados obtidos. De qualquer forma os resultados financeiros encontram-se dentro do expectável, como 

teremos possibilidade de visualizar mais à frente. 

 No ano em curso estamos concentrados em facilitar a difícil tarefa de gerir a organização, com 

métodos autossustentáveis, tendo já sido implementadas medidas que visam o desenvolvimento da 

organização. 

 Acima de tudo este balanço final permite-nos (re)pensar toda a nossa intervenção e todas as ações 

implementadas, constituindo-se como uma ferramenta orientadora e mobilizadora para a definição de novas 

abordagens face aos desafios emergentes que os tempos impõem.   
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CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

  

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). 

 

 

Missão 

•Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

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. 

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 Resposta social Público-alvo Serviços 

In
fâ

n
ci

a
 e

 

Ju
ve

n
tu

d
e 

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 

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 6.2 – 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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1. INDICADORES DE IMPACTO DA 
ATIVIDADE DA APSCDFA 

 

 Os principais indicadores de impacto desta organização são medidos quadrimestralmente e 

pretendem demonstrar alguns dos mais importantes resultados no ano 2014, bem como a tendência, face ao 

ano anterior, permitindo uma análise sobre as práticas implementadas e sobre as possíveis ações de melhoria 

contínua. 

  

 

 O gráfico acima representa o grau de concretização do plano de atividades 2014, verificando-se o polo 

da inserção socioprofissional e o polo da terceira idade com os níveis mais altos. É objetivo desta organização, 

aumentar esta taxa no próximo ano. 

 

1.1. CLIENTES 

  

 A orientação para os clientes, representa para a organização um dos principais enfoques no âmbito da 

sua intervenção. Uma das orientações emanadas pela direção visa a oferta de serviços cada vez mais 

especializados e de melhor qualidade, bem como a manutenção e o aumento de clientes em todas as 

respostas sociais.  

 Refira-se que, a APSCDFA tem uma grande capacidade de resposta às necessidades das pessoas do 

concelho e de concelhos limítrofes, uma vez que possui uma grande amplitude de intervenção em termos de 

público-alvo: crianças, idosos e deficientes. 
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Resposta social 
2013 2014 

Tendência 
N.º clientes % N.º clientes % 

Creche 20 4,7 28 5,2 ↗ 

CATL jardim-de-infância 37 8,6 17 3,2 ↘ 

CATL 1º CEB 27 6,3 25 4,7 ↘ 

Centro de atividades ocupacionais 55 12,8 67 12,5 ↗ 

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

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

Centro de dia de Queiriz 12 2,8 12 2,2 ↔ 

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

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

Serviço de Apoio Domiciliário 171 39,9 171 31,9 ↔ 

Formação Profissional 53 12,4 148 27,6 ↗ 

TOTAL 408 100% 536 100% ↗ 

 

 O número de clientes apoiados pela APSCDFA aumentou face ao ano transato. De um modo geral 

todas as respostas sociais aumentaram o número de clientes, à exceção dos CATL´s que se encontram com a 

tendência contrária. O aumento de clientes deve-se também às ações de formação não-financiadas que 

contaram com um grande número de formandos, comparativamente ao ano transato.  

 

Outros serviços N.º  2013 

Universidade Sénior 24 2,7% 

Cantina Social 35 4% 

FEAC 46 5,2% 

Gabinete de Inserção Profissional 775 88,1% 

Total 880 100% 

 

 Além das respostas sociais referidas, apresentamos também outras atividades onde a APSCDFA está 

envolvida, nomeadamente a Universidade Sénior, que em parceria com a Câmara Municipal e o Agrupamento 

de Escolas desenvolve para os seniores, diversas atividades em áreas diferentes, proporcionando uma mais-

valia em termos de combate à ociosidade e um apoio à inclusão social. A cantina social teve uma média de 35 

pessoas. Em conjunto com a Segurança Social, a APSCDFA foi mediadora na distribuição dos produtos 

alimentares (FEAC) a 46 pessoas carenciadas. O Gabinete de Inserção Profissional registou uma grande taxa 

de atendimentos ao longo de 2014, não só a pessoas desempregadas, como também a entidades 

empregadoras.  
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1.2. COLABORADORES 

 

 No ano 2014, esta organização contou com um staff de 54 colaboradores internos e 19 colaboradores 

em regime de prestação de serviços (recibos verdes). 

Resposta social 2013 2014 

Centro de atividades ocupacionais 12 8 

Creche 9 9 

Centro de dia de Fornos de Algodres 4 4 

Lar de Queiriz 11 11 

Lar de Muxagata 7 6 

Serviço de apoio domiciliário 8 8 

Inserção Socioprofissional 4 4 

CLDS +   4 

TOTAL 55 54 

 

 De acordo com o quadro acima, verifica-se que houve um decréscimo pouco significativo do número 

de colaboradores com contrato a termo ou sem termo. De um modo geral esta tendência tem-se mantido ao 

longo dos últimos 3 anos. A política de recursos humanos da casa não prevê dispensar colaboradores, no 

entanto tem como desafio qualificar e rentabilizar os recursos existentes. 

 

1.3. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 

 

 No ano 2014 procedeu-se a mais uma avaliação do nível de satisfação de clientes/significativos, 

colaboradores e parceiros.  

 Os dados que seguidamente serão apresentados, foram retirados do relatório de avaliação de 

satisfação 2014, com base no tratamento e análise efetuados aos questionários de avaliação de satisfação de 

clientes/significativos, colaboradores e parceiros desta organização. Estes questionários foram aplicados em 

setembro de 2014 e pretendem ser uma importante ferramenta na melhoria da qualidade dos serviços desta 

organização. 

Índice global de satisfação 2013 2014 

Geral 4,37 4,45 

Clientes/significativos 4,52 4,74 

Colaboradores 3,97 3,90 
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Parceiros 4,62 4,72 

 Os resultados gerais apontam para uma melhoria dos níveis de satisfação das partes interessadas, no 

entanto registou-se um desvio negativo, ainda que pouco significativo, na taxa de satisfação geral dos 

colaboradores. Salienta-se a subida do nível de satisfação dos clientes/significativos, face ao ano anterior, o 

que atingiu largamente as expetativas da organização 

 

 

 De acordo com os resultados acima apresentados, verifica-se que em termos gerais esta organização 

obteve um nível de satisfação muito bom (4,74). Praticamente todas as respostas sociais apresentam um nível 

muito bom e bom. 
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 O gráfico acima demonstra que em termos gerais, os colaboradores da organização encontram-se no 

nível 3,90 (muito satisfeitos), sendo o polo da formação o que se situa com um nível mais alto e o polo da 

diferença com o nível mais baixo. Ainda assim todos no mesmo patamar (muito satisfeitos). 

 

 

 

 Tal como já foi referido o nível de participação dos parceiros ainda se encontra aquém das expetativas 

desta organização, uma vez que o número acaba por não ser representativo. Ainda assim, verifica-se um nível 

de satisfação de 4,72 (totalmente satisfeito). Salientam-se os esforços que têm sido realizados no sentido de 

potencializar as relações com as entidades parceiras e consequentemente as formas de intervenção. 
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2. DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

  

 De forma a garantir uma resposta qualificada às necessidades, potencialidade e expetativas dos 

clientes, a APSCDFA dispõe de uma equipa de colaboradores especializados e em constante formação. No ano 

2014, esta organização contou com 53 colaboradores internos. Este número tem sido relativamente 

constante, sendo poucas as oscilações ao longo dos últimos anos. 

 

 De acordo com o gráfico acima, pode verificar-se que o maior número de colaboradores encontra-se 

afeto ao centro de dia e centro de noite de Queiriz, seguido do centro de atividades ocupacionais e da creche 

e CATL. 
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 Ao nível da caracterização dos colaboradores, à semelhança do ano passado, continua a haver uma 

maior percentagem de colaboradores do sexo feminino, em detrimento do sexo masculino, o que se justifica 

uma vez que na área social existem maioritariamente elementos do sexo feminino. 

 

 

 

 2.1. FORMAÇÃO DE COLABORADORES 

  

 Ao longo do ano 2014, a APSCDFA teve ao dispor dos seus colaboradores um plano de formação, 

realizado com base nas necessidades formativas e de desenvolvimento dos colaboradores. O ano 2014 teve 

uma grande variedade de ações de formação, todas elas disponíveis aos colaboradores da organização. 

Salienta-se que 87% dos colaboradores foram abrangidos por ações de formação, apenas 13% não 

frequentaram qualquer ação de formação, por opção própria. 

 

Indicadores Resultados 

N.º de ações internas executadas 9 

% de ações de formação ministradas 69,2% 

Colaboradores abrangidos (% do total) 87% 

N.º médio de horas de formação 45,9 

 

 Foram ministradas 2432 horas de formação, das quais 813 horas são referentes ao Plano de Formação 

Interno, uma média de 45,9 horas por colaborador. Nem todas as formações foram disponibilizadas por esta 

organização, mas sim por iniciativa e procura dos próprios colaboradores. As áreas de formação em destaque 

foram: saúde, informática na ótica do utilizador e desenvolvimento pessoal.   
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 De acordo com o gráfico acima, verifica-se que no ano de 2014 os colaboradores tiveram mais 

formação, comparativamente ao ano anterior.  

 

 

 

 O gráfico acima representa a avaliação de impacto realizada aos colaboradores que tiveram formação. 

A avaliação de impacto pretende que os colaboradores que frequentaram formação sejam avaliados 

posteriormente, em local de trabalho, de modo a perceber se a formação que frequentou se traduz em ações 

e/ou comportamentos. Esta avaliação é realizada com recurso a um questionário, cujo responsável será o 

diretor técnico. Em caso de estar presente na formação o diretor técnico deverá obedecer ao que se encontra 

previsto no organograma.   

2013 
6% 
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94% 

Formação de colaboradores 
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a) A ação de formação foi útil para o desenvolvimento 
profissional do trabalhador. 

b) A formação teve impacto no nível de desempenho das 
tarefas diárias e/ou comportamento do colaborador. 

c) A ação de formação decorreu da necessidade de 
atualização permanente face às exigências do posto de 

trabalho. 

d) A formação teve efeito benéfico nas competências 
definidas ao colaborador no corrente ano. 

4,73 
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Avaliação de impacto da formação 
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 2.2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SISTEMA DE RECOMPENSAS 

   

Nível 
Resultados (%) 

2013 2014 

Inaceitável 0% 0% 

A aperfeiçoar 2% 0% 

Aceitável 2% 4,08% 

Bom 40% 44,90% 

Muito Bom 56% 51,02% 

Total 100% 100% 

 

 De acordo com os resultados obtidos em 2014, 100% dos colaboradores tiveram uma avaliação 

positiva. A maior percentagem de colaboradores obteve nível muito bom, seguido do nível bom, e apenas 

4,08% estiveram no nível aceitável. 

 

 

 

 2.3. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE COLABORADORES 

 

 Tal como já foi referido, houve pouca flutuação de colaboradores do ano 2013 para o 2014. Mais uma 

vez, apenas o polo da inserção socioprofissional teve necessidade de realizar o processo de recrutamento e 

seleção e consequente necessidade de recrutar formadores, devido à abertura de ações de formação da 

tipologia 6.2  

PROCESSO INDICADORES 
RESULTADO 

2013 2014 

Processo de Recrutamento 
e Seleção 

N.º de candidatos sujeitos ao processo de recrutamento e seleção 32 27 

N.º de candidatos admitidos 26 16 

N.º de reclamações do processo 0 0 
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 No quadro acima, podemos verificar que, comparativamente ao ano 2013 houve uma diminuição de 

novas contratações. Esta situação é justificada pelo facto de terem aberto menos percursos formativos face 

ao ano anterior. Ao nível de reclamações ao processo, continua a não existir nenhuma.  
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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 16 16 

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

Medidas de apoio ao emprego 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 7 

Voluntários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
Total 19 

 

 De acordo com o quadro acima, e à semelhança do que vem sendo hábito, confirmam-se as 

contratações novas aos níveis da formação profissional devido à abertura de novas ações de formação. 

Verifica-se a renovação de 3 contratos também ao nível da equipa da formação profissional. Ao nível das 

medidas de apoio à contratação, esta organização acolheu 7 pessoas.  
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3. ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE 

 

 A intervenção da APSCDFA abrange o concelho de Fornos e alguns concelhos limítrofes, tais como: 

Celorico da Beira, Mangualde, Penalva do Castelo e Aguiar da Beira. 

 Realizamos a prestação de serviços a 536 clientes, mais 25% do que no ano transato. 

Maioritariamente são clientes do sexo feminino.  

 

 

 

 De acordo, com o gráfico acima, verifica-se que a maior parte dos clientes encontram-se na faixa 

etária de “65 ou + anos”, situação que vai de encontro da dimensão do polo da terceira idade nesta 

organização, visto que este tem o maior número de respostas sociais, comparativamente aos restantes. Esta 

realidade encontra-se descrita no próximo gráfico, que demonstra exatamente que o polo da terceira idade 

tem a maior percentagem de clientes. 
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 Salienta-se que esta organização se encontra atenta à sua envolvente, tendo em conta os focos de 

potenciais clientes para as várias respostas sociais.  Ao nível da terceira idade este concelho tem muito 

potencial uma vez que é extremamente envelhecido. Esta realidade não se traduz em listas de espera para os 

centros de dia ou centros de noite, pois de um modo geral as pessoas procuram os serviços quando sabem 

que há uma vaga. Ao nível do SAD, os clientes têm aumentado, mas verifica-se ainda a necessidade de 

divulgar mais os serviços, principalmente na vila. 

 É na deficiência que se verifica o maior foco de potenciais clientes, principalmente quando se puder 

dar resposta em termos de lar residencial. Este concelho e alguns concelhos limítrofes não têm resposta ao 

nível da deficiência. 

 Todos os anos esta organização analisa a sua envolvente de modo a perceber quais as áreas em que 

deve investir, atendendo à maior procura por parte de clientes. 

 

 3.1. INTERVENÇÃO INDIVIDUAL DE CLIENTES 

 

 Toda a intervenção desta organização tem como principal objetivo a promoção da qualidade de vida 

dos clientes, atendendo às suas necessidades, potencialidades e expetativas. Considera-se, por isso, 

primordial dar uma resposta eficiente aos clientes numa perspetiva multidisciplinar e holística.  
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2% 

Centro de noite 
de Queiriz 
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 A APSCDFA tem vindo por isso a reforçar as suas formas de acompanhamento aos clientes, até mesmo 

em termos de parcerias, visando o maior conforto e comodidade das pessoas, bem como a sua qualidade de 

vida.  

 

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 

Taxa de eficácia dos 
PI 

66,2 % 46,5 % 50,6 % 92,9 % 97,7 % 85,7 % 93,5% 76,9 87,9 % 77,5 % 

Taxa de execução de 
atividades do PI 

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

 

 De acordo com o quadro acima, verifica-se que em termos gerais, os planos individuais tiveram uma 

taxa de execução de 77,5%. Em termos gerais este número teve uma ligeira subida (2,4%) face a 2013. Ainda 

assim, estão em curso, algumas medidas de melhoria, ao nível desta situação. 

 

 3.2. EMPOWERMENT E AUTODETERMINAÇÃO 

 

 Promover a participação dos clientes, bem como aumentar o seu empowerment e autodeterminação 

tem sido política da organização desde que a mesma decidiu pedir a certificação pelo referencial EQUASS – 

Assurance. 

 

Indicador 2013 2014 

%  de clientes a participar no processo de planeamento 44% 76% 

%  de clientes que realizou avaliação de satisfação 44% 76% 

 

 Mais uma vez foram efetuados esforços no sentido de aumentar a participação dos clientes no 

planeamento geral e individual desta organização. No entanto esta situação ainda se encontra em fase de 

mudança. Embora os clientes estejam mais ativos, quando questionados acerca dos serviços por norma 

consideram que se encontra tudo de acordo com as suas expetativas. Salienta-se que ao longo da 

intervenção, assiste-se a uma exigência cada vez maior no que concerne aos serviços, o que indicia a mudança 

de paradigma. 

 Este ano colocou-se mais uma vez uma equipa para a realização dos questionários de avaliação de 

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

planeamento de atividades e serviços, por isso as percentagens destes indicadores acabam por ser 

semelhantes. 
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 O gráfico acima demonstra a perceção que os clientes/significativos têm ao nível das oportunidades 

de autodeterminação e empowerment. De um modo geral todos se situam no nível 4 ou 5, numa escala de 1 a 

5. Face ao ano anterior, verifica-se um aumento do nível médio geral, no entanto pouco significativo.  

 Anualmente, esta organização tenta implementar ações de melhoria, no sentido aumentar a 

participação dos seus clientes, tornando mais fáceis os meios de comunicação com a organização.  
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4. RESULTADOS OPERACIONAIS 

 O plano de atividades da organização atingiu, no ano 2014, uma taxa de execução de 67,04%, ainda 

que, comparativamente ao ano 2013 tenha havido um decréscimo de 6,8%.  

Polo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

Direção 47,4% 64,7% 78,9% 63,7% 

Infância e Juventude 50% 55,6% 66,7% 57,4% 

Terceira Idade 72,7% 66,7% 77,8% 72,4% 

Diferença 44,4% 71,4% 75% 63,6% 

Formação Profissional 84,2% 72,2% 77,8% 78,1% 

Geral 59,8% 66,1% 75,2% 67,04% 

 

 Relativamente às atividades/ações planificadas poderemos fazer uma análise às situações mais 

relevantes, por área e polo: 

 

DIREÇÃO 

 No que concerne aos objetivos mais direcionados à área da gestão, verifica-se que houve algumas 

situações que acabaram por não ser colocadas em prática por algumas dificuldades na 

implementação das mesmas. O centro de noite da Muxagata foi uma das situações que ficou 

suspensa, uma vez o projeto foi chumbado pela Câmara Municipal. Como as alterações envolviam 

custos acrescidos, este projeto acabou por ficar suspenso.  

 No respeitante à reconversão do centro de noite de Queiriz em lar não houve até ao final do ano 2014 

a resolução desta situação, ainda que a mesma continue a fazer parte dos planos desta organização. 

Esta reconversão implica algumas obras na estrutura do edifício de modo a cumprir com os requisitos 

exigidos pela segurança social. 

 Esta organização contava ainda ter colocado ao dispor da comunidade um centro de convívio, no 

entanto não houve possibilidade de avançar, devido ao parecer negativo por parte da segurança 

social e ainda aos avultados gastos que teriam de ser realizados na manutenção do edifício designado 

para o efeito. 

 O ano fica marcado também pela dinamização do programa CLDS+. Este programa acabou por não ter 

uma taxa de execução dentro das metas previstas, pois devido aos cortes orçamentais, muitas das 

ações previstas acabaram por ficar sem efeito. De qualquer modo este projeto representou uma mais-

valia para a organização e para a comunidade pois colocou várias ações ao dispor da comunidade, de 

modo a promover o combate às situações de desigualdade social.  
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 Houve uma diminuição de 11,75% nos gastos com produtos alimentares. Esta situação pode refletir 

também uma descida nos preços do produtos, mas também reflete o esforço da organização em 

controlar os desperdícios. 

 Os planos de melhoria contínua e de segurança e saúde, ainda não se encontra dentro das metas 

esperadas, no entanto encontram-se mais elevados, comparativamente ao ano transato. 

 Os colaboradores (82,2%) desta organização puderam beneficiar de várias ações de formação, que 

estiveram ao seu dispor ao longo de todo o ano. 

 A avaliação de desempenho realizada em 2014, referente ao ano 2013, foi bastante satisfatória, 

apresentando um saldo bastante positivo no que concerne ao desempenho dos recursos humanos.  

 

POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 A aquisição de uma carrinha para transporte de crianças acabou por não acontecer devido à falta de 

financiamento. Salienta-se ainda a necessidade de uma certificação especial para poder fazer-se o 

transporte de crianças menores. 

 Houve redução da despesa com produtos alimentares, neste polo. Esta situação vem no seguimento 

do que já foi dito acima na direção, mas também poderá ser consequência do decréscimo dos clientes 

no polo.  

 Ainda que dentro dos parâmetros aceitáveis pela organização, verificou-se uma pequena quebra na 

taxa de satisfação dos clientes/significativos do polo. 

 Os planos de atividades socioculturais e projeto pedagógico têm uma taxa de execução dentro da 

meta esperada, salientando-se o facto de se terem desencadeado várias ações não planeadas.  

 A taxa de execução de planos individuais ainda não se encontra dentro das metas esperadas. Salienta-

se que este polo trabalha poucos objetivos de cada vez, situação que acaba por influenciar 

negativamente as taxas de execução dos planos. Esta situação já se encontra a ser colmatada. 

 

POLO DA TERCEIRA IDADE 

 Houve um aumento no volume de mensalidades dos clientes, face a igual período do ano passado. 

Este indicador por si só acaba por não ser revelador, uma vez que este volume de mensalidades não 

se encontra necessariamente ligado ao número de clientes, pelo que no próximo ano interessa 

verificar a correlação entre estes dois indicadores. 

 Os gastos com produtos de higiene e limpeza aumentaram 14%. Esta situação foi analisada e 

verificou-se que todas as respostas sociais diminuíram os gastos com estes produtos à exceção das 

respostas sociais que se situam em Queiriz, responsáveis por um aumento de 30%. Esta situação 
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deve-se em parte à compra de produtos específicos de higiene e limpeza que têm um valor muito 

elevado. 

 Os níveis de satisfação dos clientes deste polo são muito bons, verificando-se um pequeno aumento 

face ao ano anterior.  

 As reuniões de auxiliares por vezes acontecem de uma forma informal, no entanto é necessário que 

estas cumpram a planificação existente.  

 

POLO DA DIFERENÇA 

 Tentaram-se aumentar os protocolos de cooperação do CAO, no entanto não foi possível por ordem 

superior da segurança social, justificada pelo facto de já se encontram na capacidade máxima. 

 O consumo do gasóleo de aquecimento desta resposta social diminuiu 9% face ao ano transato. 

 O consumo de água desta resposta social foi um motivo de preocupação, principalmente nos 2 

primeiros quadrimestres do ano, uma vez que registaram subidas muito elevadas. 

 A taxa de execução dos planos individuais encontra-se dentro das metas previstas. 

 O plano de atividades socioculturais obteve uma grande taxa de execução, salientando-se as 

atividades não planeadas que se realizaram.  

 

POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 

 O plano de formação interno e externo, não atingiu a meta predefinida, tendo ficado nos 67,1%. Esta 

situação justifica-se devido ao facto de ter havido várias ações não financiadas que não se realizaram, 

devido às dificuldades em arranjar pessoas para as ações.  

  O volume de formação das ações financiadas, ultrapassou a meta estipulada, sendo por isso de 

92,4%. 

 As taxas de satisfação de formandos apontam para 100% nos níveis 4 e 5. 

 Os planos individuais dos formandos das ações de formação da tipologia 6.2, atingiram uma taxa 

anual de 87,9%, acima da meta definida. Salienta-se que esta metodologia de trabalho é uma mais-

valia no desenvolvimento deste tipo de formação. 

 Ao nível do polo verificou-se apenas 1 ocorrência no ano inteiro. 

 A taxa de desistência de formandos registou-se abaixo dos 10%. 

 Salienta-se a dificuldade em realizar as reuniões de equipa, principalmente em momentos cuja 

formação seja prática em contexto de trabalho. 

 Ao nível do gabinete de inserção socioprofissional foram superadas todas as metas propostas, 

ressalvando apenas o 2º quadrimestre com um desempenho inferior, justificado pelo período de 

férias.  
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5. ABRANGÊNCIA E PARCERIAS 

 Uma das áreas que a APSCDFA continua a dar ênfase e a apostar é a área da qualidade da relação com 

as entidades parceiras. Assim, no ano 2015 fomentou-se a melhoria de relações com os parceiros, traduzindo-

se no aumento das reuniões e comunicações com os mesmos. 

Participações com entidades externas N.º % 

Rede social CLAS 5 20 

CPCJ 13 52 

NLI 3 12 

Agrupamento de escolas de Fornos de Algodres 4 16 

Total 25 100 

 

 À semelhança do ano transato, esta organização continua a fazer participações com as entidades 

parceiras, no sentido de aumentar a mais-valia dos recursos disponíveis. Assim, no ano 2014 tentaram-se 

consolidar as parcerias existentes e realizar novas. Encontra-se em marcha um processo de gestão de 

parcerias que pretende organizar de forma mais eficaz as práticas com os parceiros, recorrendo a 

metodologias que potencializem a intervenção realizada conjuntamente com as entidades parceiras. 

 

 5.1. BARREIRAS AO ACESSO E CONTINUIDADE DE SERVIÇOS 

 

 Tendo como metodologia a abordagem multidisciplinar e holística, esta organização continua a 

apostar na continuidade de serviços, possibilitando aos clientes/significativos, respostas adequadas às suas 

necessidades.  

 Face ao ano anterior, este ano registou-se uma subida do número de encaminhamentos para outros 

serviços.  

 

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 
9 191 84 4 288 

 

 Mais uma vez, procedeu-se a uma análise das barreiras ao acesso e continuidade de serviços, pelo que 

constatou-se que esta organização se continua a debater com as mesmas barreiras do ano transato. Assim, 

continuam a existir vários pontos convergentes com a análise do ano anterior, que seguidamente serão 

apresentados. 
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Barreiras Descrição 

 

Dificuldade na reconversão do centro de 

noite da Muxagata e do centro de noite 

de Queiriz em lar 

Esta situação é um entrave ao desenvolvimento de novos serviços e foi durante 

o ano 2014, uma luta desta organização. Ao nível da Muxagata, houve 

desistência do projeto por chumbo do mesmo na câmara. Em relação a Queiriz 

continua a lutar-se pela reconversão.  
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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 médico na organização 

Esta situação representa uma barreira na intervenção, uma vez que os clientes 

desta organização têm frequentemente necessidade de ir ao médico, 

obrigando ao encaminhamento externo dos clientes e a um maior esforço quer 

financeiro, quer de recursos humanos, uma vez que de um modo geral é a 

organização que acompanha e possibilita essas consultas. 

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. 

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. No ano de 2015, passa a ser prioridade 

desta organização, atendendo ao novo quadro de apoio comunitário. 

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. 
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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 reunir com parceiros 

Embora esta situação se encontre a melhorar, ainda há alguma dificuldade em 

articular informações com os parceiros na medida em que 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. 

 

 

5.2. PARCERIAS 

 

 No ano de 2014 implementou-se um novo processo de gestão de parcerias, de modo a otimizar as 

mesmas, rentabilizando assim as ações conjuntas. De acordo com o processo, uma vez por ano procede-se a 

uma avaliação conjunta da intervenção em parceria. Esta avaliação pretende, juntamente com os parceiros, 

explorar a parceria, tanto em termos de coordenação e gestão como em termos da intervenção propriamente 

dita. Esta prática ainda não se encontra totalmente consolidada, no entanto faz parte dos planos desta 

organização sistematizar a mesma. Esta avaliação é feita com recurso a um questionário que integra todos os 

parâmetros, que seguidamente apresentamos em quadro.  

 

Questões Nível 

Participação no planeamento das atividades. 3,31 

Acessibilidade em termos de contacto com a entidade parceira. 3,63 

Relacionamento com o elo de contacto da entidade parceira.  3,75 

Cumprimento de prazos de atividades, documentação e outros. 3,56 

Acompanhamento e informação das atividades. 3,63 

Resultados do trabalho para os beneficiários da parceria. 3,56 

Utilização dos serviços da entidade parceira. 3,53 

Contributo para o desenvolvimento local. 3,63 

De um modo geral a parceria foi positiva. 3,63 

      

3,58 
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 Através da tabela e gráfico acima, visualizam-se as áreas mais e menos beneficiadas, em termos 

médios. O ponto que se destaca em relação aos outros como o melhor é o “relacionamento com o elo de 

contacto da entidade parceira”, o ponto na qual se verifica maior fragilidade é na “participação no 

planeamento das atividades”. Relativamente ao primeiro, há a referir que esta organização tem o cuidado de 

distribuir um responsável pela parceria de modo a haver um acompanhamento mais próximo e eficaz. 

Relativamente ao segundo ponto, esta situação foi tomada em atenção e já se encontram em implementação, 

ações que possibilitem a melhoria desta situação. Importa também referir que ainda que esteja com cotação 

baixa, todos os anos esta organização coloca ao dispor dos parceiros formas de participação na vida 

organizacional, no entanto ainda não com os níveis de participação expectáveis.  

 Mais uma vez salienta-se a novidade do processo que sistematiza todas estas práticas e a necessidade 

de tentar alcançar melhores resultados no próximo ano.  

  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Participação no planeamento das atividades. 

Acessibilidade em termos de contacto com a entidade parceira. 

Relacionamento com o elo de contacto da entidade parceira.  

Cumprimento de prazos de atividades, documentação e outros. 

Acompanhamento e informação das atividades. 

Resultados do trabalho para os beneficiários da parceria. 

Utilização dos serviços da entidade parceira. 

Contributo para o desenvolvimento local. 

De um modo geral a parceria foi positiva. 

3,31 

3,63 

3,75 

3,56 

3,63 

3,56 

3,53 

3,63 

3,63 

Avaliação de parcerias 
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6. MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO 

 

 No âmbito da melhoria contínua, o ano de 2014 foi caracterizado por um aumento nas taxas de 

execução dos planos que possibilitam uma análise mais pormenorizada das metodologias e ações realizadas 

por esta organização. 

 A melhoria contínua continua a ter um enfoque preponderante no desenvolvimento e adaptação dos 

serviços desta organização. 

 

Indicadores 2013 2014 

Taxa de execução do plano de melhoria contínua 48,7% 75,9% 

Taxa de execução do plano de segurança e saúde 64,7% 77,6% 

Taxa de execução do plano de auditorias internas 33% 88,9% 

Sugestões 10  0 

Reclamações 0 0 

 

 De acordo com o quadro acima podemos observar que, face ao ano de 2013, este ano contou com 

uma subida de praticamente todas as taxas de execução, salientando-se o plano de melhoria contínua e o 

plano de auditorias internas. Em ambos os caso o aumento da taxa de execução foi significativo.  

 No respeitante às sugestões e reclamações, verifica-se que à semelhança de 2013, continuam a não se 

registar quaisquer reclamações. As sugestões tiveram um decréscimo no ano 2014. Importa referir que as 

sugestões a que se refere o quadro são apenas aquelas que são introduzidas nas caixas de 

sugestões/reclamações, pois de um modo geral, os clientes/significativos vão dando sugestões ao longo dos 

períodos de intervenção. Já se encontram em marcha algumas ações de sensibilização para promover o 

aumento de participação dos clientes/significativos na vida organizacional. 

 

6.1.  AÇÕES DE INOVAÇÃO 

 

 Todos os anos esta organização tem o cuidado de planear algumas ações ou projetos inovadores. 

Atentos ao desenvolvimento do contexto económico, social e cultural, a APSCDFA tenta marcar a diferença 

com novas formas de trabalho e novos projetos. Os nossos projetos e ações inovadoras encontram-se 

devidamente monitorizadas em paralelo com todos os outros planos da organização, obedecendo a períodos 

de análise quadrimestrais.  
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Requalificação e conversão do centro de noite da Muxagata em lar – não realizado 

O projeto de ampliação do edifício para posterior conversão em lar, foi chumbado pela Câmara Municipal, 

sendo que as alterações que queriam seriam um grande acréscimo em termos do custo total da obra, pelo 

que, de momento, teve de se desistir do projeto. 

 

Conversão do centro de noite de Queiriz em lar – parcialmente realizado 

Esta conversão encontra-se em marcha, no entanto não foi concluída em 2014, transitando para 2015. 

Continua a fazer parte dos planos desta organização por se revelar preponderante para a sustentabilidade 

desta organização.  

 

Abertura de um novo serviço para apoio à comunidade “centro de convívio” – não realizado 

A segurança social não facultou acordos para a abertura desta nova resposta social e tendo em conta a 

comunidade envolvente não há viabilidade na abertura sem apoio da segurança social uma vez que a 

população-alvo da mesma tem grandes fragilidades económicas. 

 

Implementação do plano de ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS+) – realizado 

Iniciou em fevereiro de 2014 o projeto CLDS+ nesta organização. Este projeto contou com uma série de 

ações/eventos na área social que puderam ser dinamizados para todo o concelho de Fornos de Algodres. Este 

projeto teve grandes cortes orçamentais, pelo que houve ações que tiveram de ser reajustadas por falta de 

verbas. Ainda assim, foi um programa que possibilitou um contacto muito próximo com a comunidade 

envolvente. 

 

Edição quadrimestral de um jornal/newsletter da organização – parcialmente realizado 

Chegou a realizar-se a newsletter nos dois primeiros quadrimestres do ano, no entanto verificou-se que a 

impressão da mesma ficava dispendiosa, pelo que acabou por não sair do papel. Será objetivo em 2015, 

realizar-se na mesma a newsletter, no entanto será disponibilizada para parceiros e em formato digital para 

quem quiser ver. Esta iniciativa também pretende ajudar na informação dos parceiros acerca das atividades 

desta organização. 

 

Aquisição de uma carrinha adaptada ao transporte de crianças – não realizado 

Não houve hipótese de financiamento para aquisição desta carrinha, por isso acabou por não ser adquirida. 

De momento esta ação foi retirada de plano, no entanto esta organização encontra-se sempre atenta a novas 

possibilidades de financiamento.  
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Realização de briefings da formação, ao nível da coordenação, para planeamentos diversos – parcialmente 

realizado 

Os briefings da formação foram sendo realizados, ainda que não com a periodicidade pretendida. Muitas 

vezes acabavam por ser realizados estes briefings nas reuniões mensais de coordenação/qualidade que 

ocorreram mensalmente.  

 

Implementação do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) - realizado 

Ainda que não tenha estado patente no plano de atividades 2014, uma das maiores inovações do ano foi a 

abertura do Centro de Recursos para a Inclusão. Este projeto já vinha sendo ambição desta casa, no entanto e 

apesar dos esforços para a abertura dos mesmos, até ao início do ano letivo de 2014/2015 todas as 

candidaturas se demonstraram infrutíferas.   
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7. A NOSSA MARCA 

 Esta organização pauta toda a sua conduta pelos valores que considera mais importantes na sua 

relação com o outro. Qualidade, ousadia, responsabilidade/compromisso, ética e cooperação são valores que 

a APSCDFA pretende deixar marcados na sua intervenção. Além de toda a mais-valia demonstrada ao longo 

do presente documento, evidenciaremos alguns contributos que vêm servindo de pilar na intervenção desta 

organização e que constituem-se como um valor acrescentado para clientes/significativos, colaboradores, 

parceiros e comunidade. 

 

 Clientes 

 Mais uma vez no ano 2014, esta organização possibilitou aos seus clientes: cuidados básicos de 

higiene e alimentação a pessoas com ambientes familiares desfavorecidos através da cantina; 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 

 Esta organização encontra-se fortemente comprometida em motivar os seus colaboradores, 

implementando estratégia de participação, para que os mesmos ajudem a melhorar toda a organização. O 

ano 2014 fica marcado por uma grande aposta na qualificação profissional dos seus colaboradores, visando o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos, em prol da melhoria da qualidade dos serviços. Esta 

organização preocupa-se com os seus recursos humanos desenvolvendo práticas que possibilitem um bom 

ambiente organizacional.  

 

 Parceiros  

 O complemento da prestação de serviços juntamente com as entidades parceiras, reveste-se de 

crucial importância quer para esta organização, quer para esta organização, quer para as entidades parceiras, 

uma vez que podem oferecer serviços mais completos e com maior nível de adequação ao público-alvo. O ano 

2014 representou o início de uma nova estratégia no que concerne às parcerias desta organização, tendo por 
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isso havido uma maior ligação entre parceiros, no sentido de maximizar as respostas às necessidades 

existentes, isto torna-se uma mais-valia não só para os parceiros, como para os utilizadores dos serviços.  

 

 Comunidade 

 Esta organização constituiu-se como uma das maiores empregadoras do concelho o que representa 

um grande valor acrescentado, num concelho vitimizado pela falta de empregos e serviços.  

 A organização continua a preocupar-se com a intervenção junto à comunidade e tem colocado em 

marcha serviços/projetos que possam promover esta interação, destaque para o Gabinete de Inserção 

Profissional, uma parceria entre a APSCDFA e o IEFP, responsável pelo atendimento diário a pessoas e 

entidades empregadoras. Mais uma vez 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. De forma a 

agilizar todo este processo, a APSCDFA encontra-se ligada a várias entidades do concelho, nomeadamente ao 

CLAS, ao NLI, à segurança social, à CPCJ, entre outras, de modo a conhecer bem a realidade do contexto onde 

se insere, bem como para poder dar respostas mais eficientes no menor tempo possível.  
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8. INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

Ao nível financeiro, a APSCDFA desenvolve a sua actividade, tal como se pode constatar ao longo do 

presente relatório, com base em 11 respostas sociais. 

Tendo em conta os resultados obtidos em 2014, podemos considerar que em termos financeiros 

atingimos os objetivos traçados. Será conveniente salientar que num ano em que Portugal concluiu as metas 

traçadas pelo Plano de Assistência Financeira, as metas a que nos propusemos foram parcialmente 

cumpridas, uma vez que pretendia-se reduzir os custos face ao ano transato e diminuir a dependência dos 

subsídios para garantir a sustentabilidade económica da APSCDFA. 

 

Conta Descrição Orçamentado Realizado Variação (%) 

61  CMVMC   €    148.984,92   €   139.249,89  -6,53%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €    487.772,30   €   352.419,37  -27,75%   

63  Gastos com o pessoal   €    791.147,02   €    674.034,72  -14,80%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €    124.151,31   €    109.133,30  -12,10%   

65  Perdas por imparidade   €                      -     €                      -    n/a   

66  Perdas por redução do justo valor   €                      -     €                      -        

67  Provisões do período   €                      -     €                      -        

68  Outros gastos e perdas   €    147.182,01   €    175.691,23  19,37%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €       40.372,08   €       34.014,60  -15,75%   

     € 1.739.609,64   € 1.484.543,11      

      
71  Vendas   €                      -     €                      -        

72  Prestações de serviços   €    389.025,50   €    412.115,73  5,94%   

73  Variações nos inventários da produção   €                      -     €                      -        

74  Trabalhos para a própria entidade   €                      -     €                      -        

75  Subsídios, doações e legados à exploração   € 1.415.755,15   € 1.206.339,55  -14,79%   

76  Reversões   €                      -     €                      -        

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                      -          

78  Outros rendimentos ou ganhos   €         3.640,00   €       51.966,64  1327,65%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €         1.371,22   €       16.989,99  1139,04%   

     € 1.809.791,87   € 1.687.411,91      

 

Das receitas apuradas, constata-se que esta organização, obteve € 1.206.339,55 em subsídios, 

doações e legados à exploração. Em termos das receitas próprias, fruto dos serviços prestados a clientes, 
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atingiu um total de € 412.115,73, de que destacamos as receitas do polo da terceira idade, uma vez que é o 

que integra um maior número de respostas sociais.  

Ao nível dos gastos, a maior percentagem é direcionada para os gastos com pessoal, no entanto face 

ao ano 2013, houve um aumento. 

 

Conta Descrição 2014 2013 Variação (%) 

   RENDIMENTOS          

71  Vendas   €                           -     €                           -    0,00%   

72  Prestações de serviços   €          412.115,73   €          339.181,35  21,50%   

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

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

75 
 Subsídios, doações e legados à 
exploração   €      1.206.339,55   €      1.135.624,23  6,23%   

76  Reversões   €                           -     €                           -    0,00%   

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

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            51.966,64   €            53.693,64  -3,22%   

79 
 Juros, dividendos e outros rend. 
similares   €            16.989,99   €            11.931,28  42,40%   

   Sub-Total   €   1.687.411,91   €   1.540.430,50  9,54%   

            

  GASTOS         

61  CMVMC   €          139.249,89   €          153.993,60  -9,57%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          352.419,37   €          392.609,75  -10,24%   

63  Gastos com o pessoal   €          674.034,72   €          665.577,14  1,27%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €          109.133,30   €          110.510,14  -1,25%   

65  Perdas por imparidade   €                           -     €              1.193,16  -100,00%   

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

68  Outros gastos e perdas   €          175.691,23   €          138.714,44  26,66%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €            34.014,60   €            31.271,09  8,77%   

            

   Sub-Total   €   1.484.543,11   €   1.493.869,32  -0,62%   

 

 Da análise do mapa de cômputo geral verificamos um acréscimo de receita em relação ao ano 2013 

na ordem dos 9.54%, que se deve às rubricas de prestações de serviços e juros de depósitos a prazo. 

Contrariou a tendência a rúbrica de outros rendimentos e ganhos. 
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