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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 Termina mais um ano para a Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de 

Algodres (APSCDFA). Ano este, pautado por desafios que possibilitaram novas mudanças e adaptações ao 

contexto e aos seus imperativos.  

 As organizações no setor social têm de evidenciar cada vez melhores práticas de gestão interna, 

através de governação transparente e idónea, de modo a possibilitar a disseminação de uma boa imagem, 

desafiando as expetativas existentes e com criatividade, apresentar soluções sustentáveis.  

  Assim, nesta linha de intervenção, a APSCDFA, em 2016 procurou, apesar de todos os 

constrangimentos com os quais foi confrontada, garantir a utilização de recursos eficiente, encorajando as 

boas práticas, apostando na inovação e contribuindo para uma sociedade mais equitativa, aberta e 

participativa. 

 Assim, este relatório de atividades e contas pretende informar todos os interessados na atividade 

desta organização, da sua atuação ao longo do ano 2016, bem como pretende refletir-se nas páginas deste 

documento a abundância e diversidade das atividades e projetos levados a cabo no ano findo.  

 A avaliação que procuramos fazer não se limitou à análise de indicadores de desempenho económico, 

nem exclusivamente aos indicadores operacionais. Relembre-se que a competitividade e sustentabilidade 

organizacionais não dependem unicamente de fatores económicos, mas sobretudo de uma conduta 

socialmente relevante, que possibilite valor acrescentado e que, de alguma forma, vá ao encontro das 

necessidades humanas e sociais. 

 O ano ficou marcado por algumas dificuldades decorrentes de algumas decisões políticas e sociais, 

mas também por um conjunto de iniciativas e reconhecimentos que enriqueceram a organização, fruto de um 

esforço acrescido num contexto balizado pela qualidade de serviço, fator preponderante para a 

sustentabilidade e crescimento organizacional, tal como a qualificação dos recursos humanos.  

 Numa primeira parte do documento, apresentam-se os principais indicadores de desempenho da 

organização, bem como os principais momentos do ano que preencheram a agenda da APSCDFA, em 

prossecução com a sua missão, visão e valores. A segunda parte deste documento traduz em números toda a 

intervenção desenvolvida pela organização.  

 Considera-se gratificante verificar, que esta organização continua a manter os bons níveis de 

desempenho, face a contextos tantas vezes desfavoráveis, contribuindo para isso as decisões da direção 

apoiadas por uma vasta equipa que todos os dias luta por um futuro melhor. Trabalhamos em prol do 

crescimento e desenvolvimento sustentável, cujos recursos humanos são uma ferramenta fulcral neste 

mesmo objetivo, sendo por isso prática da organização apostar na realização do seu potencial e no aumento 
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das suas possibilidades. É por isso, um desejo desta casa manter os seus recursos humanos altamente 

motivados, ainda que esta seja uma tarefa árdua que pode nem sempre ser bem conseguida.  

 Por fim, faz-se uma referência especial aos nossos clientes, que justificam os nossos recursos 

humanos e todo o nosso empenho por uma organização cada vez mais humana e de qualidade. Sem eles, 

nenhum de nós estaria aqui. Cremos numa organização cada vez mais adaptada às necessidades da nossa 

comunidade, de modo possibilitar a qualidade de vida de todos os interessados.  

 

 

         Fornos de Algodres, março de 2017 

          

         A direção: 

         José Fernando Almeida Tomaz 

         José Aurélio Marques Veiga 

         Américo Dias Almeida Feio 

         Lúcio Ribeiro Lopes 

         Pedro Miguel Monteiro Bidarra 
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1. ACONTECEU NA APSCDFA…  

 

Circo matemático – 27 de janeiro 

Realizou-se no auditório da APSCDFA o Circo 

Matemático. Esta 

atividade foi 

desenvolvida no 

âmbito da formação 

da Tipologia 6.2, do 

então programa POPH, com a participação do 

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres e 

dinamizada pela Associação Ludus coordenada por 

Jorge Nuno Silva, Adelaide Carreira e Filomena 

Carreira. Obrigada ao Dr. Ricardo Pereira, à Dr.ª 

Andreia Hall do Departamento da Universidade de 

Aveiro e também aos professores Sofia Pinheiro 

(apresentadora), Paulo Almeida (mágico), Isabel 

Brás (palhaço) e Luís Descalço (DJ), que nos 

proporcionaram uma degustação intelectual 

baseada na magia matemática. 

  

Comemoração do dia da árvore – 21 de março 

Para comemorar este dia os clientes do Centro de 

Atividades Ocupacionais e clientes do Centro de 

Dia de Fornos de Algodres deslocaram-se ao Lar de 

Santa Teresa para se juntarem aos clientes do Lar e 

todos juntos 

plantarem 

uma árvore. 

Todos 

demonstraram 

interesse em preservar o ambiente. 

 

 

 

Campanha laço azul – abril  

A campanha do Laço Azul iniciou-se em 1989 na 

Virgínia, E.U.A., quando uma avó, Bonnie Finney, 

amarrou uma fita azul à antena do seu carro para " 

fazer com que as 

pessoas se 

questionassem". Esta é 

uma história triste e 

trágica sobre os maus 

tratos aos seus netos e 

morte de um deles. 

Porquê o azul? Porque esta avó não podia 

esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas 

negras dos seus dois netos. Também a APSCDFA se 

juntou a esta ação de sensibilização contra os 

maus tratos na Infância, colocando um laço azul no 

exterior de cada Resposta Social. 

 

I Mostra social de Mangualde – 14 e 15 de maio 

A convite do Município de Mangualde, estivemos 

presentes na 

primeira edição da 

Mostra Social de 

Mangualde. 

Durante os dois 

dias, tivemos a oportunidade de divulgar todos os 

nossos serviços e respostas sociais, bem como 

angariar alguns fundos, através da venda de 

produtos desenvolvidos pelos nossos clientes. Fica 

o nosso reconhecimento pelo convite e o 
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agradecimento a todos os que colaboraram com a 

APSCDFA. 

 

Dia da espiga do polo da terceira idade – 9 de 

junho  

O Polo da Terceira Idade 

reuniu-se na Muxagata, no 

recinto da Nossa Senhora dos 

Milagres para confraternizar, 

cozer pão e relembrar 

tradições. 

 

Encontro de atletismo adaptado – 16 de junho 

Realizou-se a 

3ª edição do 

Encontro de 

Atletismo 

Adaptado “Lea Nobre” na cidade de Pinhel. Tal 

como aconteceu em anos anteriores, fizemo-nos 

representar com uma equipa de atletas que 

conseguiram conquistar, um segundo e terceiro 

lugar no lançamento do dardo. Fica o 

agradecimento à ADM Estrela pelo convite que nos 

endereçou. 

 

Festa de final de ano letivo do polo da infância e 

juventude – 24 de junho  

O Polo da 

Infância e 

Juventude 

realizou a festa 

de Fim de Ano 

Letivo. Houve dinamização de várias atividades em 

palco: dramatizações e danças pelos clientes e 

significativos. Foram entregues diplomas aos 

finalistas da Creche e do CATL Jardim. No final 

houve lanche partilhado entre clientes, 

significativos e colaboradoras 

 

Sardinhada coletiva da APS – 1 de julho 

Este ano com a organização a cargo do Polo da 

Terceira Idade e no impedimento de ter sido 

realizada no Parque 

de Merendas da Serra 

da Esgalhada, foi 

realizada na sede da 

APS e contou com a 

presença de todos os diferentes Polos. Para animar 

o almoço tivemos dois “concertinistas”, que 

conseguiram convencer todos os presentes a dar 

um pé de dança 

 

Batismo de parapente – 11 de julho 

No âmbito da candidatura ao programa do 

Instituto Nacional para a Reabilitação, e ao mesmo 

tempo dentro da filosofia da APS, de proporcionar 

experiências únicas a 

pessoas também 

elas únicas, 

passámos o dia na 

aldeia histórica de 

Linhares da Beira, 

onde para além do referido voo de parapente, 

visitámos ainda o monumental castelo de Linhares 

da Beira. Toda esta aventura contou ainda com a 

colaboração do INATEL e do Município de Fornos 

de Algodres, sem esquecer a RTP que muito nos 

honrou com a sua presença.  
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VI Feira solidária – 28 de julho  

Um SUCESSO! É desta forma que caracterizamos a 

6ª edição da nossa Feira Solidária. Este ano com 

um formato 

diferente e mais 

ambicioso, e 

com a 

colaboração da 

diversas instituições/entidades envolvidas, 

pudemos proporcionar a todos os que nos 

visitaram um dia repleto de atividade e sempre 

com a SOLIDARIEDADE como palavra de ordem. 

Contamos com a presença do grupo “Bué 

animados”, da APPDA-Viseu, que abrilhantaram o 

desfile da loja social.  

 

Férias “Verão em movimento” – julho e agosto  

Os clientes do polo da 

infância e juventude 

tiveram ao seu dispor 

várias atividades ao 

longo do mês de agosto. Entre passeios, piscinas e 

brincadeiras, este polo proporcionou um mês com 

muita diversão. 

 

ERASMUS+ – 28 a 30 de setembro  

No âmbito do programa ERASMUS+, a APSCDFA 

recebeu participantes de vários países (Espanha, 

Itália, Estónia, Roménia e Polónia) num encontro 

de preparação logística para a mobilidade a 

realizar de 6 a 

13 de Janeiro de 

2017. O projeto 

intitulado 

“Inclusive Future” (Futuro Inclusivo) tem como 

tema a exclusão social, promovendo o debate e 

análise do mesmo, de modo a construir respostas 

cada vez mais adaptadas à realidade em que 

vivemos. 

 

Colónia de férias INR – 1 de outubro a 7 de 

outubro 

Pela primeira vez, os nossos clientes do Centro de 

Atividades 

Ocupacionais 

participaram 

numa colónia de 

férias na vila 

Oeiras. Esta iniciativa permitiu proporcionar 

experiências diferentes, visto que nestes dias 

foram realizadas diversas atividades lúdicas.  

 

Prémio Manuel António da Mota – 27 de 

novembro   

Estivemos presentes, no Palácio da Bolsa, na 

cidade do Porto, na entrega do Prémio Manuel 

António da 

Mota, que já 

vai na sua 7ª 

edição. Sendo 

uma das 10 

instituições finalistas, num lote de 235, que 

concorreram a este prémio de âmbito nacional, foi 

com enorme prazer que marcámos presença nesta 

cerimónia. No final ficou um sentimento de 

enorme alegria e orgulho, não só pelo prémio 

conseguido, mas sobretudo pelo reconhecimento 

do nosso trabalho que desenvolvemos diariamente 

e por levarmos o nome da nossa região e do nosso 
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concelho, a um local onde estavam presente 

algumas das mais altas figuras do nosso país, como 

o Exmo. Sr. Presidente da Republica, Prof. Marcelo 

Rebelo de Sousa, que nos deixou uma palavra de 

encorajamento pelo nosso trabalho, ao referir que 

a interioridade não é uma desculpa para não se 

poder fazer um trabalho de qualidade, 

nomeadamente na área do apoio social. 

 

Dia da pessoa com deficiência – 3 de dezembro  

Para marcar o 

Dia 

Internacional 

da Pessoa 

com 

Deficiência os 

clientes do C.A.O. percorreram as ruas da nossa 

vila, para distribuir pequenas lembranças, 

sensibilizando a população em geral para a 

importância deste dia. 

 

Cachecóis solidários – dezembro  

A ideia dos cachecóis 

solidários, realizados no 

mês de dezembro de 

forma a angariar fundos 

e consequentemente, contribuindo para a 

realização de diversas atividades a desenvolver 

durante todo o ano. 

 

Festa de natal – 16 de dezembro 

Realizou-se a já tradicional festa de Natal da 

APSCDFA. Com o principal objetivo de 

proporcionar momentos de convívio entre 

clientes, colaboradores e significativos, a festa de 

Natal da APSCDFA, tem-se tornado um momento 

impar de confraternização de todos aqueles que 

compõem a APSCDFA. Momentos sempre 

marcados por grande alegria e solidariedade. 
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2. O NOSSO VALOR… A NOSSA 
INSPIRAÇÃO… 

 Certos que fazemos parte de um núcleo social que dignifica aqueles que mais precisam da nossa 

intervenção, esta organização pauta-se por promover respostas sociais adaptadas às necessidades, levando a 

cabo a missão “promover o bem-estar; fomentar a inclusão”, através de diversas estratégias que permitem 

experiências impactantes na vida das pessoas, sendo a qualidade de vida a forte aposta.  

 Seguidamente serão apresentados alguns os fatores que representam uma mais-valia para as pessoas 

e comunidade envolvente.  

 

 Clientes e compradores de serviços 

- Disponibiliza vários serviços que pretendem dar resposta às necessidades de vários 

públicos-alvo; 

- Oferece cada vez mais atividades integradas nos seus serviços; 

- Intervém com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus 

clientes e/ou significativos; 

- Presta serviços com uma relação custo/benefício mais favorável e/ou com uma taxa de 

redução da incidência das necessidades nos públicos-alvo mais favorável; 

- Possui uma equipa técnica multidisciplinar e motivada, que realiza intervenção 

considerando o indivíduo de uma forma holística; 

- Garante o desenvolvimento de competências dos recursos humanos, de modo a 

garantir a qualidade na prestação de serviços; 

- Serviço integrado e adequado ao indivíduo com metodologias/estratégias de 

intervenção de acordo com as necessidades individuais; 

- Aposta em novas estratégias de intervenção, ao nível das escalas de qualidade de vida, 

que se iniciou com a formação de recursos humanos para posterior implementação; 

- Promove a integração/inclusão social de pessoas desfavorecidas e/ou com deficiência e 

incapacidade, realizando contactos frequentes com o exterior; 

- Encaminha as pessoas para respostas adequadas quando não pode fazer face às 

necessidades; 

- Promover respostas inovadoras, sempre atenta às tendências do contexto, de modo a 
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favorecer quem precisa (ex.: RLIS). 

 

 Comunidade 

- Promove cursos de formação profissional, para ativos, desempregados e para pessoas 

com deficiência e incapacidade; 

- Diagnostica as necessidades da comunidade, não só em termos formativos como em 

termos de serviços; 

- Realiza conjuntamente com a rede social CLAS uma análise e operacionalização das 

situações de modo a obter respostas adequadas aos problemas da comunidade; 

- Sedimenta um espírito de ajuda, perante questões sociais; 

- Realiza parceiras, de modo a dar resposta às carências da comunidade; 

- Informa a comunidade, de modo a arranjar soluções para os problemas da comunidade;  

- Revela uma atitude mobilizadora na sensibilização da comunidade para os direitos, 

deveres e inclusão de pessoas desfavorecidas, com deficiência ou incapacidade; 

- Disponibiliza diversos serviços, tendo em conta vários públicos-alvo: crianças, jovens; 

idosos, pessoas com deficiência e incapacidade, desempregados, etc; 

- Procura inovar os seus serviços, alargando o seu âmbito de atuação (ex.: Cantina Social; 

GIP). 

- Permite à comunidade participar na vida da organização, através de sugestões que 

possibilita em todas as suas respostas sociais, bem como através das novas tecnologias.  
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3. 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 como principais objetivos: 

a) Contribuir para a melhoria de condições de vida e bem-estar da população, através de iniciativas e 

empreendimentos que apoiem a: 

- Infância e juventude, incluindo crianças e crianças e jovens em situação de risco; 

- Família; 

- Pessoas idosas; 

- Pessoas com deficiência e incapacidade; 

- Pessoas com doença mental 

- Apoio à integração social e comunitária; 

- Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, invalidez e morte, bem 

como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade de 

trabalho. 

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

recreativas, beneficência, radiodifusão, formação e aperfeiçoamento profissional; 

c) Promover atividades inovadoras e integradoras nas tecnologias da informação e comunicação, 

igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, bem como a eliminação de todas as 

formas de discriminação no exercício das atividades. 

 

Secundariamente, a APS propõe-se desenvolver os seguintes objetivos: 

a) Promover a proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina 

preventiva curativa e de reabilitação e assistência medicamentosa; 

b) Desenvolver outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores dos objetivos principais e 

secundários, desde que contribuam para efetivação dos direitos sociais dos cidadãos; 

c) Desenvolver atividades ecológicas e de preservação do meio ambiente; 

d) Organizar colóquios, conferências, seminários, assim como apoio na organização de processos e 

prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás referidos. 

 

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

aos 10 anos de idade. Este polo é composto por: 
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 - Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, 

apostando no desenvolvimento integral das crianças, em estreita relação com os pais, estando atentos a 

qualquer dificuldade que se manifeste.  

 - Centro de Atividades e Tempos Livres - CATL (jardim de infância e 1º ciclo): esta resposta social atua 

ao nível do jardim-de-infância (3 aos 6 anos) e do 1º ciclo (6 aos 10 anos) em separado. O CATL funciona a 

tempo parcial e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se 

disponível, a tempo inteiro, na altura de interrupções letivas (férias de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal). 

 

Polo da Terceira Idade: destina-se a pessoas com 65 ou mais anos e pretende dar respostas aos diversos 

níveis, desde a institucionalização ao apoio no próprio domicílio. Integram este polo: 

 

 - Centros de dia (Fornos de Algodres; Algodres e Queiriz): proporcionam, durante o dia, a satisfação 

de necessidades, potencialidades e expetativas dos seus clientes, conservando-os no meio familiar e social, 

melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas. 

 - Centros de noite (Muxagata e Queiriz): estes equipamentos sociais permitem o acolhimento noturno 

e encontram-se dirigidos a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia, permanecem no seu domicílio e 

que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite. 

 - Serviço de apoio domiciliário: tem como principal objetivo auxiliar os idosos no seu contexto 

sociofamiliar, garantindo-lhes a continuidade da vida familiar, nas situações de doença ou impossibilidade de 

outra ordem, ou indisponibilidade familiar, que habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD encontra-

se disponível nas localidades de Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro 

e Queiriz.   

 - Lar (Sta. Teresa): Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco (ou não) de perda de independência e/ou 

de autonomia. Constituem-se como principais objetivos: atender e acolher pessoas idosas cuja situação social, 

familiar, económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa; proporcionar serviços adequados à 

satisfação das necessidades dos residentes 

 

Polo da Diferença:  

 

 - Centro de atividades ocupacionais: pretende dar resposta na área da deficiência, a pessoas com 

idade igual ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita ou adquirida. Proporciona aos seus 

utilizadores um leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que 
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através de intervenções grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar 

bem como a inclusão social das pessoas que a ele recorrem. 

 - Centro de Recursos para a Inclusão: tem como principal objetivo “apoiar a inclusão das crianças e 

jovens com deficiências e incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, 

ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em 

parceria com as estruturas da comunidade”. Atualmente dá apoio aos Agrupamentos de escolas de Fornos de 

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

 

Polo da Inserção Socioprofissional:  

 

 - Formação Profissional: esta organização desenvolve formação financiada e não-financiada. Ao nível 

da primeira destacam-se os cursos do POI SE da tipologia de operação 3.01 – Qualificação de Pessoas com 

Deficiência e Incapacidade. 

Esta organização pretende, através da formação, assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a 

curiosidade intelectual sejam estimulados de forma a promover o aumento das competências pessoais e 

profissionais da população. 

 - Gabinete de Inserção Profissional: este gabinete encontra-se a funcionar em estreita parceria com o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e suporta a atuação deste no desenvolvimento de 

atividades que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. O principal objetivo 

deste gabinete é apoiar os desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, bem como as entidades empregadoras no que diz respeito a apoio 

técnico e financeiro. 
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Polo Resposta social Público-alvo Serviços 

In
fâ

n
ci

a
 e

 J
u

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 

Lar / ERPI 

Apoio domiciliário (SAD)  

D
if

e
re

n
ça

 

Centro de Atividades 
Ocupacionais 

Pessoas portadoras de 
deficiência a partir dos 16 
anos 

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

Centro de Recursos para 
a Inclusão (CRI) 

Crianças e jovens com 
necessidades educativas 
especiais (NEE) 

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

l 

Formação Profissional 

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

Formação profissional: 

   - Tipologia 3.01 – Qualificação de pessoas com deficiência e 
incapacidade

   - Não-financiada

Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP) 

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

- Informação sobre ofertas de emprego, estágios ou formação; 
- Apoio à contratação para empresas; 
- Divulgação de medidas de apoio ao emprego; 
- Encaminhamento ou pré-seleção de candidatos; 
- Integração de candidatos em ofertas formativas; 
- Sessões de informação. 

  



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

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

18 

Projetos/programas a decorrer: 

 

 Rede local de intervenção social 

 

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

no desenvolvimento da ação social; 

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

público; 

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

resposta às necessidades sociais. 

(Despacho 11675/2014 de 18 de setembro) 

 

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

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

emergência social.  

 

Atendimento social – atendimento de primeira linha, personalizado, que 

responde às situações de crise ou de emergência sociais.  

 

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

problemas sociais. 

 

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

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

 

Objetivos do SAAS: 

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

situação; 

 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 

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

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

 Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

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

profissional. 
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 Universidade sénior 

 

 Destinada a pessoas maiores de 50 anos, a universidade sénior, tem disponível atividades 

socioculturais, atividades pedagógicas, atividades culturais e desportivas, com um variado leque de 

disciplinas. 

 A US de Fornos de Algodres nas suas atuações tem como principais objetivos: 

a)   Oferecer aos cidadãos maiores de 50 anos do concelho, um espaço de vida socialmente organizado e 

adaptado às suas idades, para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação 

social; 

b)   Proporcionar aos alunos a frequência de aulas e cursos onde os seus conhecimentos possam ser 

divulgados, valorizados e ampliados; 

c)    Desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos; 

d)   Criar espaços de encontro na comunidade que se tornem incentivos e estímulos a um são espírito de 

convivência e de solidariedade humana e social; 

e)   Divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e valores; 

f)     Fomentar e apoiar o voluntariado social; 

g)   Desenvolver ações de formação social, pessoal e profissional para toda a comunidade. 

h)   Promover a articulação desta Universidade com outras Instituições, de forma a enriquecer e 

concretizar os objetivos a atingir. 

 A APSCDFA assumiu o compromisso formal com a qualidade a partir do ano 2011, altura em que 

definiu de forma sistemática e uniforme a sua cultura organizacional. Esta cultura tem vindo a ser 

disseminada ao longo destes anos, estando atualmente enraizada em toda a organização.  
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 Toda esta cultura organizacional fomenta boas práticas, tendo como principal foco o cliente na sua 

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

qualidade, já que estes são considerados o motor da organização. 

 

 

 

  

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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4. INDICADORES DE IMPACTO DA 
ORGANIZAÇÃO 

 Os indicadores de desempenho de uma organização são de crucial importância no sentido de 

perceber o estado da organização, a diversos níveis. Crê-mos que tudo o que é mensurável é mais facilmente 

controlado. Cabe a cada organização identificar os indicadores que melhor lhe atendem conforme seus 

objetivos e necessidades, por isso este capítulo contempla indicadores que a organização considera 

pertinentes.  

 Neste capítulo pretende-se apresentar os vários indicadores de desempenho da organização no ano 

2016. Relembre-se que estes mesmos indicadores se encontram a ser monitorizados quadrimestralmente e 

anualmente.  

 

 O quadro acima representa um comparativo em termos das taxas de execução do plano de atividades 

nos últimos 3 anos. De acordo com os resultados verifica-se que a taxa geral do ano 2016 foi superior aos 

anos transatos. Salienta-se a subida nas taxas de execução dos objetivos transversais, nos objetivos do polo 

da inserção socioprofissional (formação profissional) e ainda no polo da terceira idade. A maior descida 

aconteceu no polo da infância e juventude e deveu-se essencialmente ao facto das metas no ano transato 

estarem bastante elevadas e este ano não terem sido superadas. No polo da diferença também se regista 

uma descida, ainda que pouco significativa.  
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Resposta social 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

Creche 89,5% 91,3% 84,2% 88,3% 

CATL jardim-de-infância 88,2% 90,0% 71,4% 83,2% 

CATL 1º ciclo 84,6% 89,5% 100,0% 91,4% 

Centro de noite Muxagata 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Centro de noite de Queiriz 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Centro de dia de Queiriz  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Centro de dia de Algodres 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Centro de dia de Fornos de Algodres 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lar de Santa Teresa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

SAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Centro de atividades ocupacionais (CAO) 100,0% 100,0% 83,3% 94,4% 

 

 No que concerne aos planos de atividades socioculturais podemos verificar que, de um modo geral, se 

obtiveram boas taxas de execução ao longo do ano. É importante para a APS disponibilizar diversidade de 

atividades para todos os seus clientes, de modo a promover o aumento da sua qualidade de vida.  

 

  

 O gráfico acima representa um comparativo nas taxas de execução dos planos de atividades 

socioculturais, face aos anos anteriores. Verifica-se que em termos gerais todas as respostas subiram face ao 

ano anterior. No caso do lar de St.ª Teresa não pode ser feita a comparação por ter sido adquirido há pouco 

tempo.  
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4.1. CLIENTES 

  

 Ao longo do ano 2016 a APS serviu 475 clientes, o que representa uma subida face ao ano anterior. 

Salienta-se que a angariação de clientes é sempre um objetivo intrínseco nesta organização, através das suas 

respostas sociais e programas.  

 

Resposta social 
2013 2014 2015 2016 

N.º 
clientes 

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

Creche 20 4,7 28 5,2 24 6,1 25 5,3 

CATL jardim-de-infância 37 8,6 17 3,2 26 6,6 19 4,0 

CATL 1º CEB 27 6,3 25 4,7 19 4,8 16 3,4 

Centro de atividades ocupacionais 55 12,8 67 12,5 55 14,0 52 10,9 

Centro de recursos para a inclusão             31 6,5 

Centro de dia de Fornos de Algodres 17 4 21 3,9 16 4,1 11 2,3 

Centro de dia de Algodres 13 3 15 2,8 12 3,0 12 2,5 

Centro de dia de Queiriz 12 2,8 12 2,2 7 1,8 7 1,5 

Centro de noite de Queiriz 12 2,8 14 2,6 12 3,0 15 3,2 

Centro de noite da Muxagata 12 2,8 18 3,4 12 3,0 9 1,9 

Lar de Santa Teresa         22 5,6 26 5,5 

Serviço de Apoio Domiciliário 171 39,9 171 31,9 114 28,9 136 28,6 

Formação Profissional 53 12,4 148 27,6 75 19,0 116 24,4 

TOTAL 408 100% 536 100% 394 100% 475 100% 

 

 O quadro acima representa a distribuição dos clientes pelas respostas sociais existentes na 

organização, nos últimos anos. Salienta-se que foi contabilizado este ano pela primeira vez o centro de 

recursos para a inclusão.  

 

Outros serviços N % 

Universidade Sénior 54 5,4 

Cantina Social 29 2,9 

Gabinete de Inserção Profissional 916 91,7 

Total 999 100 

 

 No quadro acima podemos ainda verificar o número de clientes servidos pela universidade sénior, a 

cantina social e o gabinete de inserção profissional (GIP), onde este último tem o maior peso (91,7%). 
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 A resposta social com maior representação é o serviço de apoio domiciliário (29%), seguido da 

formação profissional (24%). Em termos gerais não há grande flutuação no que concerne a clientes, estando 

as respostas sociais preenchidas com aproximadamente o mesmo número de clientes, face a anos anteriores.  

 

 Seguidamente será apresentada a caracterização dos clientes da organização. 

 

 

 À semelhança do que tem sido em anos anteriores, mais de metade (55%) dos clientes são do sexo 

feminino. 
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 No que concerne à faixa etária dos clientes, 52% têm 65 ou mais anos, visto que o maior número de 

respostas sociais encontra-se no polo da terceira idade.  

 

 Em termos do concelho de residência, verifica-se que esta organização, além de Fornos de Algodres, 

recebe 20% de clientes de outros concelhos.  
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 4.1.1. Avaliação de satisfação de clientes 

 A avaliação de satisfação das partes interessadas e neste caso em específico de clientes e/ou 

significativos é uma das ferramentas essenciais no desenvolvimento da melhoria contínua do nossos serviços. 

A avaliação de desempenho representa ainda um bom indicador de desempenho da organização e como esta 

responde às necessidades dos seus clientes. Salientando que anualmente se realizam as avaliações de 

satisfação com ajuda de uma pessoa designada para o efeito, uma vez que são muitos os que não têm 

capacidade para preencher os questionários disponibilizados para o efeito. Desta forma pretende-se fazer 

uma recolha significativa de opiniões dos principais visados pela intervenção desta organização.  

 

 De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a taxa de satisfação geral dos clientes e/ou 

significativos se situa nos 4,54, numa escala de 1 a 5, qualitativamente denominada “muito satisfeito”. De um 

modo geral todas as respostas sociais se encontram no nível 5 (isto é, acima de 4,50). Excetuando a formação 

profissional e o lar de Santa Teresa. Em ambos os casos foi a primeira vez que realizaram a avaliação de 

satisfação nestes moldes. De qualquer das formas também obtiveram boa pontuação acima de 4,30, o que 

indica que também se encontram satisfeitos com os serviços. 
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 O gráfico acima representa o comparativo realizado com os três anos anteriores, podemos observar 

que os níveis de satisfação encontram-se dentro do expectável e são considerados bons. No entanto não 

podemos deixar de realçar que temos seis respostas sociais com tendência descendente nos seus níveis de 

satisfação: centro de dia de Fornos de Algodres, centro de dia de Queiriz, centro de noite de Queiriz, centro 

de noite da Muxagata, centro de atividades ocupacionais e formação profissional. Neste último caso não 

deveremos valorizar o resultado, uma vez que este ano o questionário de avaliação de satisfação mudou 

significativamente pelo que o resultado não pode ser demasiadamente valorizado. Analisando os resultados 

das restantes descidas e atendendo que as mesmas são pouco significativas e se mantêm no nível máximo da 

avaliação de satisfação, poderemos entender as mesmas como uma mudança de paradigma, na medida em 

que os nossos clientes se estão a tornar mais críticos, mais participativos e mais responsáveis pela sua 

intervenção. Salienta-se que o lar de Santa Teresa integrou pela primeira vez a avaliação de satisfação de 

clientes, pelo que ainda não se pode fazer qualquer comparativo aos anos transatos. Queremos crer que estes 

resultados se prendam com o espírito crítico que os nossos clientes e/ou significativos têm adquirido ao longo 

dos anos em que implementamos esta e outras mudanças.  

 Obviamente estes resultados merecem atenção, na medida em que procuramos perceber se 

consideram que efetivamente os serviços e/ou intervenção tem vindo a decrescer em termos de qualidade. 

No entanto o feedback geral não leva a concluir isso.   
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 4.1.2. Intervenção individual: planos de individuais 

 Um dos principais enfoques do nosso sistema de gestão de qualidade e que permite a esta 

organização uma intervenção de qualidade e de acordo com as necessidades, potencialidades e expetativas 

dos clientes, são os planos individuais realizados a todos os clientes desta organização, com exceção daqueles 

que efetivamente não o desejam.  

 Salienta-se que os planos individuais aos clientes, são realizados de acordo com o modelo de 

qualidade de vida de Schalock e, esta organização, tem investido na melhoria de estratégias que permitam o 

aumento de qualidade de vida dos seus clientes. Refere-se ainda que no ano 2016 os técnicos do centro de 

atividades ocupacionais e da formação profissional receberam formação no âmbito das escalas de qualidade 

de vida, para posteriormente começar a ser medido o nível de qualidade de vida dos clientes. Esta é uma 

iniciativa inovadora na organização que teve o seu início em 2016 e que deverá ser implementada em 2017, 

esperando-se que se constitua como uma mais-valia para os seus clientes.  

Resposta social 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

Creche 70,5% 88,8% 50,8% 70,0% 

CATL jardim-de-infância 81,5% 96,3% 83,3% 87,0% 

CATL 1º ciclo 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 

Centro de noite Muxagata 100,0% 93,9% 91,3% 95,1% 

Centro de noite de Queiriz 95,7% 99,2% 94,8% 96,6% 

Centro de dia de Queiriz  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Centro de dia de Algodres 94,4% 96,7% 100,0% 97,0% 

Centro de dia de Fornos de Algodres 91,4% 93,2% 95,4% 93,3% 

Lar de Santa Teresa 73,4% 82,6% 81,5% 79,2% 

SAD 98,9% 99,2% 98,5% 98,9% 

Centro de atividades ocupacionais (CAO) 76,6% 81,8% 79,9% 79,4% 

Centro de recursos para a inclusão (CRI) 77,5% 81,2% 59,5% 72,7% 

Formação profissional 64,9% 83,5% 71,0% 73,1% 

 

 O quadro acima apresenta as taxas de execução dos planos individuais dos clientes da organização por 

resposta social. Os gestores de caso devem, juntamente com os clientes/significativos, elaborar objetivos 

tangíveis, no entanto que impliquem algum desafio aos mesmos, em termos do seu desenvolvimento.  

De um modo geral, as taxas de execução são consideradas dentro do expectável. Na creche, CATL´s e centro 

de recursos para a inclusão a taxa do terceiro quadrimestre normalmente é a mais baixa, uma vez que estas 

respostas sociais se encontram a funcionar de acordo com o ano letivo, logo o referido quadrimestre equivale 

ao primeiro período, altura em que começam as intervenções. 
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 O gráfico acima mostra um comparativo anual das taxas de execução dos planos individuais face ao 

ano anterior. De um modo geral houve um aumento geral nas taxas, de 85% no ano 2015, para 87% no ano 

2016. Salienta-se que ainda não houve comparativo no caso do lar de St.ª Teresa por ter sido adquirida à 

relativamente pouco tempo e o sistema de gestão de qualidade estar em implementação. 

 

 

 4.1.3. Empowerment e autodeterminação 

O modelo de qualidade de vida adotado por esta organização assenta no pressuposto que a 

intervenção do cliente deve ser feita de uma forma holística e multidisciplinar, pelo que o referido modelo 

constitui-se por oito domínios, sendo a autodeterminação um deles. A autodeterminação assumiu por isso um 

enfoque pertinente desde o início da implementação do sistema de gestão de qualidade, o qual pressupõe 

que o cliente se torne cada vez mais ativo no seu próprio desenvolvimento.  

A organização tem vindo a implementar estratégias de empowerment tais como: a negociação com o 

cliente dos seus serviços e plano individual; incentivo à participação dos clientes quer no planeamento de 

atividades e serviços, como na avaliação de serviços; intervenção baseada na promoção de independência, 

autonomia e autodeterminação dos clientes; promoção da prática de dar sugestões, etc. 

Todos os anos esta organização mede os níveis de satisfação dos clientes face ao ambiente de 

empowerment promovido pela Associação, cujos resultados se apresentam de seguida. 
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 Tal como podemos verificar, os níveis de satisfação dos clientes face ao empowerment e 

autodeterminação encontram-se no nível 4 ou 5, numa escala de 1 a 5, considerando-se por isso resultados 

positivos. Todos os anos se reveem as estratégias de empowerment da organização, de modo a possibilitar 

uma melhoria das mesmas. 
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 O comparativo, em termos gerais, aponta para uma subida dos níveis de empowerment e 

autodeterminação, face ao ano anterior. Apenas na resposta social creche, centro de noite de Queiriz e CAO 

se registam descidas, ainda que não sejam muito significativas.  

 

 

4.2. COLABORADORES 

 Os recursos humanos são um dos fatores responsáveis pela sustentabilidade e qualidade de serviços 

de uma organização. No que concerne ao quadro de recursos humanos desta organização, existe alguma 

estabilidade nas diversas respostas sociais, tal como se pode ver no quadro seguinte. 

 

Resposta social 2013 2014 2015 2016 

Centro de atividades ocupacionais 12 10 9 13 

Creche 9 9 9 8 

Centro de dia de Fornos de Algodres 4 4 4 4 

Lar de Queiriz 11 11 9 11 

Lar de Muxagata 7 6 6 6 

Serviço de apoio domiciliário 8 8 8 8 

Inserção Socioprofissional 4 4 4 4 

Lar de Santa Teresa   
7 9 

RLIS    
2 

CLDS +  
4 4 

 
TOTAL 55 56 60 64 

 

 Tal como podemos verificar pelos números, houve poucas flutuações no quadro de recursos 

humanos. Regista-se a abertura de um novo programa da APS, a Rede Social de Intervenção Social (RLIS), que 

absorveu uma das colaboradoras que estava noutra resposta social e uma nova entrada. Nas restantes 

respostas sociais houve alguma mobilidade de colaboradores de umas para outras e absorveram-se dois 

colaboradores que se encontravam em medidas de apoio ao emprego.  
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 Tal como vem sendo hábito, as caracteristicas dos colaboradores da organização, evidenciam que uma 

grande parte das pessoas pertence ao sexo feminino (95%), em detrimento do sexo masculino (5%). Esta 

situação acontece porque há mais mulheres a procurarem empregos na área social, pois esta é uma área 

considerada pelo senso comum, mais propicia às mulheres. Ainda assim, saliente-se que esta organização não 

faz qualquer distinção entre sexos, no entanto as candidaturas aos quadros da organização têm sido todas 

femininas.  

 

 Em termos de habilitações literárias, o cenário mantem-se face a anos transatos, sendo que a maior 

parte dos colaboradores possui o primeiro ciclo, seguido pelos licenciados.  
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 A área de intervenção com maior representação é a área operacional, o que se justifica pelo facto 

desta organização possuir diversas respostas sociais que necessitam de pessoas nesta área para assegurar os 

serviços. Seguidamente surgem os técnicos superiores, que integram a equipa multidisciplinar desta 

organização que permitem uma intervenção especializada e holísticas aos clientes da APS. 

 

 

 A resposta social que tem uma maior representatividade é o centro de atividades ocupacionais, por 

ser também a sede e considerar o departamento administrativo-financeiro, bem como a equipa 

multidisciplinar. Segue-se Queiriz, no entanto temos de considerar que inclui centro de noite e centro de dia.  

 

 

 4.2.1. Recrutamento e seleção de colaboradores 

 Tal como já foi referido, houve pouca flutuação de colaboradores do ano 2015 para o 2016. 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 3.01.  

PROCESSO INDICADORES 
RESULTADO 

2014 2015 

Processo de Recrutamento 
e Seleção 

N.º de candidatos sujeitos ao processo de recrutamento e seleção 27 5 

N.º de candidatos admitidos 16 5 

N.º de reclamações do processo 0 0 
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 4.2.2. Avaliação de satisfação de colaboradores 

 Realizou-se mais um ano, a avaliação de satisfação anual desta organização. Recorde-se que este 

procedimento foi instituído desde 2012 e visa verificar o nível de satisfação dos clientes, significativos e 

parceiros desta organização. Continuamos a crer que este tipo de iniciativas visam sobretudo trilhar o 

caminho da melhoria contínua, e daí a importância do feedback pedido a todos os intervenientes.  

 

  

 De acordo com os resultados obtidos no questionário podemos verificar que o nível de satisfação da 

maior parte dos colaboradores ronda o nível 4, numa escala de 1 a 5, o que significa que se encontra bastante 

satisfeitos com a organização/resposta social onde se encontram inseridos. A resposta social que reúne o 

melhor resultado é o centro de noite da Muxagata, seguido pela Creche e CATL e Formação profissional. As 

respostas sociais que têm o resultado mais baixo são o centro de dia e centro de noite de Queiriz e os centros 

de dia de Fornos de Algodres e Algodres.  
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 De acordo com o comparativo anual, de um modo geral todas os polos obtiveram maior pontuação do 

que o ano anterior, à exceção do polo da inserção socioprofissional, ainda assim mantendo média mais 

elevada do que praticamente todos os restantes polos.  

 Este ano fez-se uma autoavaliação ao nível da motivação através da questão “considero -me um/a 

colaborador/a motivado/a”, que será uma importante ferramenta, principalmente quando se puder fazer um 

comparativo. Esta questão obteve uma pontuação geral de 4,15, numa escala de 1 a 5. Podemos por isso 

concluir que os colaboradores desta organização consideram-se motivados.  

 

 

 De acordo com o gráfico acima verificamos que os colaboradores que se consideram mais motivados 

estão no serviço de apoio domiciliário e no centro de noite da Muxagata. Os colaboradores que se consideram 

menos motivados estão no centro de atividades ocupacionais , no centro de dia de Fornos de Algodres e 

Algodres e no centro de dia e centro de noite de Queiriz.  

 Os resultados a esta questão serão sempre devidamente analisados, na medida em que esta 

organização tem consciência que tudo funciona melhor quando os colaboradores se encontram motivados. 

Assim, como se assume o compromisso de tentar fazer do ambiente organizacional algo que impulsione a 

motivação e que faça os colaboradores sentirem alegria e pertença à organização. 

 

 

 4.2.3. Avaliação de desempenho e sistema de recompensas 

 O processo de avaliação de desempenho desta organização é realizado internamente, isto é, 

recorrendo a avaliadores internos. Este processo não sofreu alterações face aos anos anteriores, apenas uma 

atualização ao nível dos perfis de competências, que já se encontra devidamente refletida na prática.  

 Entre as vantagens que já enunciamos acerca deste processo, é importante destacar a autoavaliação 

dos colaboradores. Este procedimento permite ao colaborador parar, fazer uma análise e refletir acerca da 
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sua forma de atuação. Isto permite superar as divergências e o descontentamento dos próprios avaliados com 

as práticas de avaliação; e permite ainda que os avaliados façam um autoexame e que definam os seus pontos 

fortes e fracos, tornando-se elementos ativos. 

 

 

 Em termos de resultados podemos verificar que a maioria dos colaboradores teve um nível de 

desempenho “bom” (61%), seguidamente o nível mais representativo foi o “muito bom” (34%). Apenas 5% 

dos colaboradores se situaram abaixo do nível “bom”. 

 Comparativamente ao ano transato os resultados encontram-se semelhantes, atendendo que não 

houve níveis negativos e a maioria dos colaboradores situam-se pelo menos no nível 4. A diferença maior 

encontra-se nestes dois níveis, já que no transato houve mais colaboradores (51%) com o nível “muito bom” e 

menos colaboradores com o nível “bom” (45%). 

 

 

  

 De acordo com o comparativo de resultados apresentados no gráfico, verifica-se que o nível de 

desempenho “muito bom” tem vindo aos poucos a decrescer, desde que se iniciou este processo. Em 
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contrapartida, o nível “bom” tem vindo a aumentar. Esta situação também acontece pois este a execução 

deste processo é aprimorada à medida que vão decorrendo os anos.   

  

 Salienta-se que, de acordo com os resultados obtidos, os colaboradores serão beneficiados com as 

formas de reconhecimento previstas no respetivo procedimento em vigor na organização. Os colaboradores 

que obtiveram “muito bom” tiveram direito ao dia de aniversário.  

 

 

 4.2.4. Formação contínua 

 

 A qualificação dos recursos é um objetivo estratégico desta organização que encabeça uma das suas 

principais preocupações. Para esta organização é importante qualificar o quadro de recursos humanos e por 

isso mesmo, como entidade formadora certificada, tenta dar-se resposta às necessidades formativas das 

pessoas, garantindo a proximidade às suas residências e trabalho, como forma de evitar esses mesmos 

constrangimentos.  

 

 No ano 2016, foram disponibilizadas 9 ações de formação para colaboradores, das 10 previstas em 

plano, tendo por isso havido uma taxa de execução de 90%. Foram abrangidos 96,8% dos recursos humanos 

da organização. 

Indicadores Resultados 

N.º de ações internas executadas 9 

% de ações de formação ministradas 90% 

Colaboradores abrangidos (% do total) 96,8% 

N.º médio de horas de formação 44 horas 
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 Os gráficos acima são um comparativo de ações de formação e colaboradores abrangidos pelas 

mesmas e demonstram que o ano 2016 disponibilizou mais ações a mais colaboradores. 

 

 

4.3. ABRANGÊNCIA E PARCERIAS 

 O estabelecimento de parcerias potencia a intervenção da organização, sendo um dos pontos-chave 

no envolvimento da APSCDFA com a comunidade e contribuindo também para a identificação e reforço de 

fatores diretamente implicados na prestação de serviços. Além de serem meios de disseminação do trabalho 

realizado pela organização, as parcerias são também uma forma de estar mais próximo das necessidades e 

expetativas da comunidade, possibilitante assim uma intervenção mais adaptada.  
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 De acordo com o comparativo presente no gráfico acima, verifica-se que as parcerias têm vindo a 

aumentar. Salienta-se que a resposta social que envolve um maior número de parcerias é a formação 

profissional, devido à integração de formandos na prática em contexto de trabalho.  

 

 

 De acordo com o gráfico acima podemos verificar que o nível de satisfação dos parceiros no ano 2016 

encontra-se no nível 4,55, praticamente igual ao do ano anterior.  

 Comparativamente aos anos anteriores, podemos considerar que tem vindo a acontecer um 

decréscimo, no entanto deste ano para o anterior a alteração não foi significativa. De qualquer forma, 

mantém-se a baixa participação dos parceiros no processo de avaliação de satisfação, situação que merece 

ser analisada, discutida e colmatada.  

 

 

 4.3.1. Barreiras ao acesso e à continuidade de serviços 

 Todos os anos analisamos as barreiras que surgem ao acesso e continuidade de serviços na 

organização. O quadro abaixo representa algumas barreiras, as quais esta organização tenta abolir.  

 

Barreiras Descrição 

C
lie

n
te

s/
si

gn
if

ic
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 
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em lar 

Esta situação faz parte do plano estratégico da organização faz algum 

tempo. No entanto devido a várias situações está a ser difícil efetuar 

estas reconversões.  
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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. 

Contactos com parceiros 

Ainda que haja boas relações com as entidades parceiras, por 

questões de tempo e disponibilidade, por vezes não há tantos 

contactos quanto os desejáveis.  

 

A APSCDFA presta serviços ao cliente de modo abrangente, integrado e holístico, tendo por 

isso presente as suas múltiplas dimensões e promovendo essa mesma intervenção. Tendo como 

pilar fundamental este paradigma da funcionalidade humana, o modelo de prestação de serviços da 

APSCDFA assenta ainda num continuum de serviços que são disponibilizados aos clientes, como 
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suporte para a sua autonomia pessoal, social, autodeterminação e desenvolvimento do seu projeto 

de vida. 

 

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 
5 12 9 11 37 

 

 

 4.3.2. Perceção da comunidade 

 Em 2016 disponibilizou-se, pela primeira vez, um questionário online, dirigido à comunidade no 

sentido de avaliarmos a perceção que têm acerca da organização. Houve 22 respostas, cujos resultados 

seguidamente se apresentam:  

 

 

 De acordo com os resultados, 95% das pessoas que responderam ao inquérito, conhecem a 

organização. Apenas 5% desconhece. Consideramos que nos últimos anos muito se tem feito para divulgar a 

imagem e serviços desta organização, seja através das novas tecnologias como também em participações na 

comunidade. 

Sim 
95% 

Não 
5% 

1. Conhece a nossa Associação? 
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 Das pessoas que responderam ao inquérito 37% assumem que conheceram esta organização através 

das atividades desenvolvidas e 26% através de pessoas conhecidas. 

 

 

 De um modo geral (95%), os inquiridos consideram importante o trabalho desenvolvido pela 

APSCDFA. Recorde-se que esta é uma das associações maiores do concelho.  

 

 

 Podemos verificar que 91% das pessoas que responderam acompanham o trabalho desenvolvido por 

esta organização. 

Pessoas 
conhecidas 

26% 

Atividades 
desenvolvidas 

37% 

Novas 
tecnologias 
(internet) 

15% 

Outro 
22% 

2. Como tomou conhecimento da nossa Associação? 

Sim 
95% 

Não 
5% 

3. Acha importante o trabalho que desenvolvemos? 

Sim 
91% 

Não 
9% 

4. Acompanha o trabalho desenvolvido pela nossa 
Associação? 
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 Por fim, quando questionados acerca do funcionamento da organização, 64% das pessoas considera 

ser “bom” e 36% considera ser “razoável”. Ninguém considerou a resposta “mau”. 

 

 

4.4. MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO 

 O processo de melhoria contínua assume uma grande importância na implementação e 

desenvolvimento do sistema de qualidade, uma vez que é através deste que a organização vai colmatando e 

melhorando metodologias, estratégias, intervenções, ambiente organizacional, entre tantas outras coisas que 

integram o sistema da organização. 

 Este processo trata-se de um plano cuidadosamente elaborado, implementado e monitorizado, que 

funciona a par do desenvolvimento organizacional, com a participação de todas as partes interessadas, 

nomeadamente através de sugestões/reclamações, monitorizações, auditorias internas, atendendo à 

necessidade de reformulação de meios e estratégias, numa perspetiva cíclica. 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 

Taxa de execução do plano de melhoria contínua 48,70% 75,90% 84,40% 63,5%  

Taxa de execução do plano de auditorias internas 33% 88,90% 77,80% 10% 

Sugestões 10  0 2 0 

Reclamações 0 0 2 0 

 

 Verifica-se que a taxa de execução do plano de melhoria contínua é de 63,5%, o que representa uma 

queda face aos últimos dois anos. Esta situação justifica-se pelo facto de muitas ações envolverem gastos e 

por isso mesmo terem de ser diluídas em termos temporais, o que atrasou a sua execução.   

 No que concerne às auditorias internas, a taxa ficou aquém das expetativas, pois o ano foi pautado 

por muitas transformações decorrentes de ações de acompanhamento da segurança social. Ainda assim, é 

importante que no próximo ano haja um controlo interno.  

Bom  
64% 

Razoável 
36% 

5. Qual é a sua ideia acerca do funcionamento da Associação? 
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 O quadro seguinte pretende apresentar os projetos de inovação a que se propôs a APSCDFA. A taxa 

de execução dos projetos foi de 44,4%, sendo que ainda se aguardam respostas a alguns. O motivo da não 

execução dos projetos prendeu-se com a falta de aprovação dos mesmos, por entidades externas. 

 

Tipo de 
projeto 

Entidade/designação Objetivo  Estado  

1 Inovação 
SIC Esperança - + para 
todos 

Melhorar as condições físicas do espaço de atividade física/fisioterapia 
utilizado por pessoas com deficiência, e simultaneamente envolver os 
clientes (pessoas com deficiência e incapacidade) na requalificação desse 
espaço. 

 Não 
aprovado 

2 Inovação 
SIC Esperança - + para 
todos 

Possibilitar a todos os idosos do concelho de Fornos de Algodres a frequência 
de aulas de informática 

 Não 
aprovado 

3 Inovação 
INR - Instituto nacional 
de reabilitação  

Envolver e responsabilizar os clientes do CAO nas atividades a desenvolver 
no projeto; 
Também somos capazes é o mote do projeto; 
Promover a quebra da rotina das atividades nos clientes do CAO da 
APSCDFA. 

Realizado 

4 Inovação 
INR - Instituto nacional 
de reabilitação  

Possibilitar a vivência de uma nova experiencia; 
Possibilitar a estadia em local externo a pessoas com deficiência; 
Promover o aumento da responsabilidade; 
Promover a autonomia individual; 
Promover o aumento de cooperação e interajuda entre os clientes 

Realizado 

5 Inovação 
INR - Instituto nacional 
de reabilitação - 
Filmando na diferença. 

Possibilitar a vivência de uma nova experiencia; 
Promover o aumento da responsabilidade; 
Promover a autonomia individual; 
Promover o aumento de cooperação e interajuda entre os clientes; 
Promover o aumento da autoestima; 
Divulgar o dia-a-dia das pessoas com deficiência no interior do país 

Realizado 

6 Inovação 
Igualdade de 
oportunidades 

Aprofundar e modificar a perceção da população dos diversos territórios (e 
das varias faixas etárias) relativamente à transversalidade da problemática 
da igualdade de género em múltiplos fenómenos e processos sociais, com 
particular atenção à violência doméstica, violência contra idosos, e tráfico de 
seres humanos. 
Contribuir, de forma direta e imediata, para o aperfeiçoamento de práticas 
profissionais e, ainda, incidir, com particular relevância, na melhoria das 
práticas no futuro, visando a qualificação das mesmas, através do 
desenvolvimento de procedimentos comuns de atuação. 

Não 
aprovado 

7 Inovação BPI SÉNIORES 

Desenvolver alternativas para colmatar os níveis de dependência da 
população idosa e melhorar a sua qualidade de vida; Promover o 
relaxamento, e o desenvolvimento/manutenção das suas competências 
sensoriais, reduzir algias e apoiar a atenção dos idosos. 

Não 
aprovado 

8 Inovação 
MYOSOTIS (Fundação 
EDP) 

Requalificar espaço para instalação de museu vivo. 
Não 

aprovado 
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9 Inovação 
Prémio Maria José 
Nogueira Pinto 

Este projeto distingue-se dos demais devido à sua singular intervenção junto 
de pessoas com deficiência e incapacidade, a nossa intervenção centra-se 
além dos princípios gerais do sistema de gestão de qualidade EQUASS 
ASSURANCE estão fortemente implementados na base da afetividade entre 
clientes, e entre clientes e colaboradores, acreditamos que só construindo 
uma relação de confiança, afetiva, poderemos potenciar a qualidade de vida 
que almejamos para todos. Todos juntos somos mais, todos juntos somos 
melhores! 

Não 
aprovado 

10 Inovação 
INTEGRAR 0.6 
MYOSOTIS 

Este projeto INTEGRAR 0.6 MYOSOTIS, pretende responder a diversas 
questões fulcrais que afetam estas populações. A interioridade, ruralidade, 
poucas possibilidades económicas e financeiras das famílias com crianças 
com deficiência e que colocam em causa o seu exercício igualitário de 
cidadania ou equidade social. Assim, a APSCDFA devido à sua vasta 
abrangência territorial, e tendo em linha de conta a sua atuação a nível de 
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) - ou seja, já desenvolve atividade 
com crianças após os 6 anos - ambicionamos a celebração de protocolos de 
cooperação na área de intervenção precoce que abrangem crianças dos 0 
aos 6 anos de idade nos concelhos de Celorico da Beira, Penalva do Castelo, 
Fornos de Algodres e Mangualde de forma a podermos ter uma intervenção 
mais integrada e profícua junto destas crianças, porque acreditamos que 
uma atuação concertada precoce estaremos a prevenir custos severos para o 
futuro das famílias e do próprio Estado. 

Aprovado 

11 Inovação 
POISE - 3.15 - 
Formação de públicos 
estratégicos 

Qualificar os profissionais das diversas áreas de competências em domínios 
associados à promoção da igualdade de género, à prevenção e combate às 
discriminações em razão do sexo, da orientação sexual e da identidade do 
género, à prevenção e combate à violência doméstica e, em geral à violência 
do género, incluindo a mutilação genital feminina, à prevenção e combate de 
tráfico de seres humanos e ao apoio e acompanhamento especializado a 
vitimas e agressores. 

Aguardamos 
resposta 

12 Inovação 

POISE - 1.08 - 
Formação Modular 
para Empregados e 
Desempregados 

Qualificar os desempregados e empregados dos territórios de Celorico da 
beira e Fornos de Algodres de forma a promover a sua futura inserção 
socioprofissional no mercado trabalho local aumentando as suas 
competências profissionais, pessoais e sociais. 

Não 
Aprovado 

13 Inovação 

POISE - 3.03 - 
Formação Modular 
para DLD 
(Desempregados de 
Longa Duração)  

Qualificar os desempregados de longa duração dos territórios de Celorico da 
beira e Fornos de Algodres de forma a promover a sua futura inserção 
socioprofissional no mercado trabalho local aumentando as suas 
competências profissionais, pessoais e sociais. 

Aguardamos 
resposta 

14 Inovação 
Feira Solidária 
(Município de Fornos 
de Algodres) 

Aumentar a participação sustentada da população em geral, nas atividades 
promovidas pelas associações/coletividades; 
Promover a ação das associações concelhias junto da comunidade local. 

Aguardamos 
resposta 
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5. RESULTADOS OPERACIONAIS 

De acordo com os resultados obtidos ao longo do ano, seguidamente apresentam-se as taxas de execução ao 

nível do plano de atividades da organização. 

Polo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

Direção / transversais 92.3% 100% 61.9% 84.7% 

Infância e Juventude 70.0% 70.0% 46.2% 62.1% 

Terceira Idade 70.0% 68.2% 46.4% 61.5% 

Diferença 71.4% 71.4% 22.2% 55.0% 

Formação Profissional 66.7% 88.9% 87.5% 81.0% 

Geral 74.1% 79.7% 52.8% 68.9% 

 

De forma mais específica seguidamente analisaremos os vários objetivos atribuídos, bem como os seus 

resultados ao longo do ano. 
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Objetivo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1.1. Apostar nas candidaturas a programas cofinanciados atendendo às áreas 
de intervenção da APSCDFA, de modo a possibilitar patrocínios financeiros 
que fomentem a implementação de novos programas.  

8 6 0 14 

1.2. Reduzir 3% dos custos associados à conta 62 geral da organização, com 
recurso a estratégias que visem a essencialmente a redução do desperdício.  

-6,43% -17,5% -5,7% -9,9% 

2.1. Realizar auditorias internas, de acordo com o plano especificado para o 
ano 2016. 

    10% 10% 

2.2. Obter uma taxa de satisfação de clientes igual ou superior ao ano 
transato. 

    4,54 4,54 

2.3. Obter uma taxa de satisfação de colaboradores, igual ou superior ao ano 
transato. 

    4,17 4,17 

2.4. Obter uma taxa de satisfação de entidades parceiras, igual ou superior ao 
ano transato. 

    4,55 4,55 

3.1. Realizar uma reestruturação ao nível dos processos que permita a fusão 
de todos os processos relativos aos Recursos Humanos, num megaprocesso.  

  1   1 

3.2. Atualizar documentos estruturais do sistema de gestão de qualidade, tais 
como manual de políticas e as cartas de direitos e deveres dos clientes e 
colaboradores. 

    0 0 

3.3. Manter o número de reclamações abaixo 4 por quadrimestre.  0 0 0 0 

4.1. Manter ou aumentar o número de alunos na Universidade Sénior face a 
igual período do ano transato. 

146 146 52 344 

4.2. Cumprir pelo menos 80% do plano de atividades sociocultural da 
Universidade Sénior. 

100% 90% 100% 97% 

4.3. Aumentar a abrangência do Centro de Recursos para a Inclusão no 
próximo ano letivo. 

30 30 52 52 
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4.4. Cumprir as horas predeterminadas na intervenção do Centro de Recursos 
para a Inclusão. 

15,3 15,3 108,0 108,0 

5.1. Atingir uma taxa de execução geral dos planos de atividades 
socioculturais, igual ou superior a igual período do ano transato.  

96,2% 96,0% 93,2% 95,1% 

5.2. Obter uma taxa de execução geral dos planos individuais, igual ou 
superior a igual período do ano transato.  

85,9% 91,4%  83,0% 86,8%  

6.1. Cumprir o plano geral de reuniões, atingindo uma taxa igual ou superior a 
85%. 

100% 100% 100% 100% 

6.2. Aumentar o nº de amigos no facebook. (+) 180 152 (+) 89 (+) 421 

6.3. Aumentar o n.º de notícias, face a igual período do ano transato.  (+) 45 31 (+) 110 (+) 186 

7.1. Promover ações de formação direcionadas aos colaboradores, de forma a 
melhorar o seu desempenho ou a suprir necessidades dos mesmos, 
cumprindo 80% do plano de formação dirigido a colaboradores. 

100%   87,5% 94% 

7.2. Obter níveis de desempenho iguais ou superiores a Bom em 85% dos 
colaboradores da organização. 

94,6%     94,6% 

7.3. Aplicar formas de reconhecimento aos colaboradores, de acordo com o 
seu nível de desempenho.  

100% 
  

  100% 

7.4. Realizar consultas de medicina no trabalho a todos os colaboradores com 
idade igual ou superior a 50 anos, de acordo com o estabelecido por lei. 

  
  

100% 100% 

8.1. Realizar uma gestão de parcerias baseadas em objetivos concretos e 
definidos, de modo a obter uma taxa de execução igual ou superior a 80%. 

  
  

    

8.2. Manter ou aumentar os protocolos com as entidades parceiras, face a 
igual período do ano transato.  

33 38 44  38  
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Objetivo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

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

-29,4% -26,4% -24,3% -26,7% 

1.2. Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no polo.  1,0% 6,7% 10,1% 5,9% 

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

-42,2% 12,1% -2,2% -10,8% 

2.1. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social creche. 

89,50% 90,0% 84,2% 87,9% 

2.2. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social CATL – jardim-de-infância. 

88,2% 84,6% 71,4% 81,4% 

2.3. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social CATL – 1º ciclo. 

84,6% 89,5% 100% 91,4% 

2.4. Atingir ou superar a taxa do projeto pedagógico da creche face ao ano 
transato.  

100,0% 97,2% 98,9% 98,7% 

3.1. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao 
ano transato, na resposta social creche. 

70,5% 88,8% 50,8% 70,1% 

3.2. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao 
ano transato, na resposta social CATL jardim-de-infância. 

81,5% 96,3% 83,3% 87,0% 
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3.3. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao 
ano transato, na resposta social CATL – 1º CEB. 

91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 

4.1. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta creche, igual ou 
superior ao ano transato. 

    4,22 4,22 

4.2. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social CATL jardim-
de-infância, igual ou superior ao ano transato. 

    4,39 4,39 

4.3. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social CATL 1º ciclo, 
igual ou superior ao ano transato. 

    4,77 4,77 
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Objetivo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1.1. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia de Fornos de 
Algodres, apostando em estratégias que visem a poupança de energia.  

        

1.2. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia e Centro de 
noite de Queiriz, apostando em estratégias que visem a poupança de energia.  

0,5% 1,4% -1,3% 0,2% 

1.3. Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de noite da 
Muxagata, apostando em estratégias que visem a poupança de energia.  

-28,2% 9,2% -1,5% -6,8% 

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

  -3,2% 0,5% 0,5% 

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

-13,1% -7,3% 23,8% 1,2% 

1.6. Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de noite de 
Muxagata. 

13,4% 5,9% 73,3% 30,8% 

1.7. Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no centro de dia 
de Fornos de Algodres. 

12,6% -28,1% -20,2% -11,9% 

1.8. Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no Lar de Santa 
Teresa.  

  25,5% 3,1% 14,3% 

1.9. Promover a redução dos gastos de água no centro de dia de Fornos de 
Algodres, em 3%, implementando estratégias de uso racional da água entre 
clientes e colaboradores. 

-45% -7,5% 17,9% -11,5% 

1.10. Promover a redução dos gastos de água no centro de dia e centro de 
noite de Queiriz, em 3%, implementando estratégias de uso racional da água 
entre clientes e colaboradores. 

-0,44% -15,4% 17,7% 0,6% 

1.11. Promover a redução dos gastos de água no centro de noite da 
Muxagata, em 3%, implementando estratégias de uso racional da água entre 
clientes e colaboradores. 

81,7% 15,4% 6,4% 34,5% 

1.12. Promover a redução dos gastos de água no lar de Santa Teresa, em 3%, 
implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e 
colaboradores. 

  40,5% 11,3% 25,9% 

1.13. Reduzir 3%,  o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e 
centro de noite de Queiriz, face a igual período do ano transato, revendo os 
horários dos temporizadores, bem como os desperdícios com aquecedores 
ligados em locais não necessários. 

-29,9%   3,4% -13,3% 

1.14. Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e 
centro de noite da Muxagata, face a igual período do ano transato, revendo 
os horários dos temporizadores, bem como os desperdícios com aquecedores 
ligados em locais não necessários. 

27,0% 27,0% 142,0% 65,4% 
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2.1. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social SAD. 

100% 100% 100% 100% 

2.2. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social centro de dia de Fornos de Algodres. 

100% 100% 100% 100% 

2.3. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social centro de dia e centro de noite de Queiriz. 

100% 100% 100% 100% 

2.4. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano 
transato, na resposta social centro de noite da Muxagata. 

100% 100% 100% 100% 

2.5. Atingir 80% de execução no plano de atividades socioculturais, na 
resposta social Lar de Santa Teresa. 

100% 100% 100% 100% 

3.1. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao 
ano transato, na resposta social centro de dia de Fornos de Algodres. 

91,4% 93,2% 100% 94,9% 

3.2. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 
90%, na resposta social centro de dia e centro de noite de Queiriz. 

97,8% 99,6% 83,0%  98,3%  

3.3. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 
90%, na resposta social centro de noite da Muxagata. 

100% 94% 91,3% 95,1% 

3.4. Obter uma taxa de execução de planos individuais de 70%, na resposta 
social lar de Santa Teresa. 

73,4% 82,6% 81,5% 79,2% 

3.5. Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 
90%, na resposta social SAD. 

98,7% 99,2% 98,5% 98,8% 

4.1. Implementar o sistema de gestão de qualidade no lar de santa teresa, 
cumprindo todos os indicadores do referencial EQUASS – Assurance.         

4.2. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social Centro de dia 
de Fornos de Algodres, igual ou superior ao ano transato.     

4,50 4,50 

4.3. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social SAD, igual ou 
superior ao ano transato.     

4,71 4,71 

4.4. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social centro de dia 
e centro de noite de Queiriz, igual ou superior ao ano transato.     

4,63 4,63 

4.5. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social centro de 
noite da Muxagata, igual ou superior ao ano transato.     

4,82 4,82 

4.6. Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta lar de Santa Teresa, 
igual ou superior a 70%.      

100% 100% 
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Objetivo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

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

12,1% 12,4% -6,8% 5,9% 

1.2. Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no polo.  -15,6% 3,1% 7,8% -1,6% 

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

32,6% 3,4% 7,2% 14,4% 

1.4. Reduzir o consumo do gasóleo de aquecimento, face a igual período do 
ano transato, revendo os horários dos temporizadores, bem como os 
desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários. 

-21,9% -7,7% 49,4% 6,6% 

2.1. Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais na 
resposta social centro de atividades ocupacionais. 

100% 100% 83,3% 94,4% 
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3.1. Obter uma taxa de execução de planos individuais no centro de 
atividades ocupacionais, igual ou superior ao ano transato. 

76,6% 81,8% 79,9% 79,4% 

3.2. Obter uma taxa de execução de planos individuais no centro de recursos 
para a inclusão (CRI), igual ou superior a 70%. 

77,5% 81,0% 59,5% 72,7% 

4.1. Criar e dinamizar um grupo de autorrepresentação no CAO, fomentando 
assim a participação dos clientes. 

    0 0 

5.1. Aferir escala de qualidade de vida para os clientes do centro de 
atividades ocupacionais. 

    0 0 

 

 

P
O

LO
 D

A
 IN

SE
R

Ç
Ã

O
 S

O
C

IO
P

R
O

FI
SS

IO
N

A
L 

Objetivo 1º Q 2º Q 3º Q Anual 

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

1,30 € 2,31 € 1,17 € 1,59 € 

1.2. Realizar atempadamente os pedidos de reembolso da formação 
financiada, evitando cortes orçamentais superiores a 5%. 

        

1.3. Executar 90% do plano de formação financiada.  100% 66,7% 66,7% 77,8% 

1.4. Garantir um volume de formação igual ou superior a 80%, de acordo com 
o previsto em candidatura. 

68,1% 87,8% 86,6% 80,8% 

2.1. Manter o número de ocorrências abaixa das 3 por quadrimestre, na 
formação profissional da tipologia 6.2.  

1 0 1 2 

2.2. Obter um nível de satisfação igual ou superior a 4 em 90% dos clientes da 
formação profissional. 

100% 
≥4 

100% 
≥4 

100% 
≥4 

100% 
≥4 

2.3. Realizar ações de controlo à formação de modo a evitar não-
conformidades que ponham em causa os serviços.  

        

2.4. Escolher e acompanhar a equipa de formadores da formação atendendo 
à especificidade e competência dos mesmos, de modo a obter um nível de 
desempenho de todos os formadores igual  superior a 4. 

100% ≥ 
4 

100% ≥ 
4 

100% ≥ 
4 

100% 
≥ 4 

3.1. Obter uma taxa de execução nos planos individuais, igual ou superior ao 
ano transato. 

64,9% 83,5% 71,0% 73,1% 

3.2. Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 6.2, no 
mercado laboral. 

0% 18,2%   18,2% 

3.3. Motivar os formandos de modo a manter a taxa de desistentes abaixo 
dos 10%. 

4,2% 8,3% 0% 4% 
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6. ACOMPANHAMENTO AO PLANO 
ESTRATÉGICO 

 O plano estratégico da organização definido para o quadriénio 2016-2019, vai-se diluindo pelo plano 

de atividades anual da organização. Deste modo pretendemos seguidamente fazer uma análise dos objetivos 

estratégicos em termos das metas para 2016. 

 

EIXO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 
2016 

Meta Realizado 

1. Sustentabilidade 
 

Assegurar a sustentabilidade 
da organização, como uma 

instituição sólida, capaz de dar 
resposta às necessidades de 
todas as partes interessadas. 

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

Licença de utilização para ERPI. 1 0 

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

Resposta social recapacitada  NA NA 

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

Nova resposta social em 
funcionamento 

1 0 

OE4 - Identificar as áreas críticas de 
custos e estabelecer metas anuais de 
redução, bem como rentabilizar 
recursos. 

% de redução nas áreas críticas -3% -9,9% 

OE5 - Manter e/ou aumentar os 
acordos de cooperação com a 
segurança social.  

N.º de acordos com a 
segurança social  

≥279 263 

2. Desenvolvimento e 
inovação 

 
Procurar soluções inovadoras 

de forma a garantir a 
continuidade e abrangência 

dos serviços, de acordo com as 
necessidades da comunidade, 

bem como dos atuais e 
potenciais 

clientes/significativos. 

OE6 - Realizar candidaturas que visem 
a obtenção de programas financiados, 
que contribuam para a 
sustentabilidade da organização. 

N.º de projetos candidatados  6 14 

OE7 - Continuar a aposta em projetos 
que permitam inovar em termos de 
respostas à comunidade e 
consequentemente, dar maior enfoque 
à organização. 

Melhoria das respostas à 
comunidade 

2  1 

OE8 - Desenvolver ações de 
benchmarking.  

N.º de contactos efetuados no 
âmbito deste objetivo 

1 0 

OE9 - Reforçar e consolidar as 
parcerias. 

% de novas parcerias 0% 13,5% 

3. Orientação para o cliente 
 

Proporcionar experiências 
impactantes na trajetória de 

vida dos clientes/significativos 
e consequentemente na sua 

qualidade de vida, garantindo 

OE10 - Cumprir pelo menos 80% do 
plano de atividades socioculturais, 
elaborado atendendo às expetativas e 
necessidades do público-alvo.  

Taxa de execução do plano de 
atividades socioculturais 

80% 95,1% 

OE11 - Garantir que 100% dos clientes 
sejam abrangidos pelo plano individual.  

% de clientes com plano 
individual 

100% 100% 
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bons patamares ao nível da 
satisfação dos mesmos.  

OE12 - Obter taxas de execução nos 
planos individuais, em termos anuais, 
iguais ou superiores ao ano 
imediatamente transato. 

Taxa de execução geral dos 
planos individuais dos clientes 

82% 86,8% 

4. Gestão de recursos 
humanos 

 
Promover um quadro de 

recursos humanos estável e 
adaptado às necessidades das 

respostas sociais e 
consequentemente, dos seus 
utilizadores, fomentando o 

desenvolvimento e o 
reconhecimento dos mesmos.  

OE13 - Obter um nível de satisfação de 
pelo menos 90% colaboradores igual 
ou superior a 4. 

Taxa de satisfação de 
colaboradores 

90%  
≥4 

100% 
≥4 

OE14 - Utilizar formas de gestão de 
recursos humanos que promovam a 
motivação entre colaboradores, de 
forma a fomentar o espírito de 
cooperação e desenvolvimento da 
organização. 

Nível de motivação de 
colaboradores 

90%  
≥4 

100% 
≥4 

OE15 - Cumprir o plano de formação 
interno (para os colaboradores), 
abrangendo pelo menos 90% dos 
recursos humanos da organização.  

Taxa de colaboradores 
abrangidos por ações de 
formação 

90% 96,8% 

OE16 - Criar um manual que agregue 
todos os processos e procedimentos ao 
nível da gestão de recursos humanos.  

Manual aprovado colocado em 
vigor 

1 1 

5. Imagem e comunicação 
 

Reforçar a imagem 
organizacional, promovendo 
uma comunicação assertiva e 

rigorosa. 

OE17 - Realizar estacionário da 
organização, bem como homogeneizar 
toda a imagem da mesma, de forma a 
reforçar a imagem da organização. 

Estacionário concluído e em 
funcionamento.  

NA  NA 

OE18 - Atualizar documentos de base 
do sistema de gestão de qualidade, 
com recurso à participação de todas as 
partes interessadas. 

Carta de direitos e deveres 
atualizada. 
Política da qualidade e valores 
atualizados 

1 0 

OE19 - Estabelecer um plano de 
comunicação interno.  

Plano de comunicação em 
vigor 

 NA NA 

OE20 - Otimizar o modelo de 
apresentação institucional. 

Material de merchandising ao 
dispor 

 NA NA 

6. Qualidade e melhoria 
contínua 

 
Apostar na melhoria contínua 

dos serviços, realizando 
diligências que possibilitem 

práticas cada vez mais 
ajustadas. 

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

Renovação da certificação   NA NA 

Rever anualmente os processos e 
procedimentos da qualidade. 

Processos e procedimentos 
atualizados 

80% 100% 

Realizar pelo menos 1 vez por ano 
auditoria interna às respostas sociais.  

% de execução do plano de 
auditorias internas 

 80% 10% 
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7. INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

 

Comparativo orçamentado / realizado 

Conta Descrição Orçamentado Realizado Variação (%) 

      61  CMVMC   €     161.311,54   €  166.127,96  2.90%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €     526.697,91   €  395.805,74  -24.85%   

63  Gastos com o pessoal   €     801.474,68   €  780.739,15  -2.59%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €     133.651,31   €  97.024,90 -27.41%   

65  Perdas por imparidade   €                  0,00  €    5.323,30  -100%   

66  Perdas por redução do justo valor   €                      -     €                      -       

67      Provisões do período  €                   0,00  €   40.000,00               -100%  

68  Outros gastos e perdas   €     217.273,35   € 140.392,97  -35.38%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €        38.477,14   €    42.489,25   9.45%   

     € 1.878.885,93   € 1.667.903,27      

      71  Vendas   €                      -          

72  Prestações de serviços   €     545.368,60   €    536.035,86  -1.71%   

73  Variações nos inventários da produção   €                      -     €                      -        

74  Trabalhos para a própria entidade   €                      -     €                      -        

75  Subsídios, doações e legados à exploração   € 1.383.786,85   € 1.133.934,86 -18.06%   

76  Reversões   €                      -     €                      -        

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                      -          

78  Outros rendimentos ou ganhos   €         3.918,59   €       19.694,58  80.10%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €       12.463,81   €       12.254,30  -1.69%   

     € 1.945.537,85   € 1.701.919,60      

 

 Na elaboração do orçamento para o ano 2016, a APSCDFA, teve em conta os resultados acumulados 

ao mês de Setembro do ano 2015. 

 Pela análise do quadro podemos verificar que superámos o objetivo da conta 72 – Prestações de 

serviços. Com os novos serviços disponíveis, reforçou a angariação de novos clientes nas várias respostas 

sociais, permitindo assim um crescimento.  

 Do lado dos gastos, a conta de gastos com o pessoal (conta 63), teve uma diminuição em relação à 

previsão. 
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Contribuição de cada conta para os resultados 

 

Conta Descrição 2016 % 

 

 RENDIMENTOS      

71  Vendas   €                           -      

72  Prestações de serviços   €          536.035,86  31.50% 

73  Variações nos inventários da produção   €                           -      

74  Trabalhos para a própria entidade   €                           -      

75  Subsídios, doações e legados à exploração   €      1.133.934,86  66.63% 

76  Reversões   €                           -      

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                           -      

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            19.694,58  1.16% 

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €            12.254,30 0.71% 

   Sub-Total   €   1.701.919,60  100,00% 

        

  GASTOS     

61  CMVMC   €          166.127,96  9.96% 

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          395.805,74   23.72% 

63  Gastos com o pessoal   €         780.739,15    46.81% 

64  Gastos de depreciação e amortização   €           97.024,90 5.82% 

65  Perdas por imparidade   €             5.323,30   0.32% 

66  Perdas por redução do justo valor   €                           -      

67      Provisões do exercício  €           40.000,00              2.40%          

68  Outros gastos e perdas   €          140.392,97 8.42% 

69  Gastos e perdas de financiamento   €           42.489,25     2.55% 

   Sub-Total   €   1.667.903,27  100,00% 

 

 Pela observação da tabela, verificamos que a receita da instituição depende essencialmente dos 

subsídios destinados à exploração pelas entidades parceiras, sendo a parcela da receita gerada pela APSCDFA 

de pouco mais de 30%. 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 47.16%) destina-se a gastos com o pessoal, 

seguindo-se os fornecimentos e serviços externos, que absorve cerca de 24.42% do valor da despesa.   
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Ganhos 

 

Conta Descrição 2016 2015 Variação (%) 

72  Prestações de Serviços        

7211  Matriculas e mensalidades de Utentes        

   Infância / Juventude   €          35.377,07  €          34.527,84  2.40% 

   Terceira Idade   €        387.570,43     €        332.187,25  14.29% 

   Deficiência   €          29.647.31  €          28.078,96 5.29% 

      7215 Comparticipação de Utentes    

                     Comparticipação de Utentes €               839,50 €           10.964,50 -92.43% 

7216  Meios Comp. Diag. Terapeutica        

   Fisioterapia   €            1.013,50   €            1.609,00  -37.01% 

   Ginásio / Piscina   €            1.539,39   €            1.146,15  25.55% 

7217  Outros Serviços        

   Universidade Sénior   €            3.917,60   €            1.416,00     63.86% 

   Serviço alimentar a escolas   €          26.278,56  €          68.939,92 -38.11% 

   Cantina Social   €         26.990,00   €          23.712,50 11.85% 

                      Formação  €            2.600,00  € 100% 

        722 Quotizações e Joias    

                     Quotizações e Joias   €                216,00 €                 100% 

725  Serviços secundários      

   Serviços secundários   €          20.046,50  €          34.360.50  -41.66% 

          

   Sub-Total   €     536.035,86  €     536.942,62  -0.17% 

          

75  Subsídios, doações legados à exploração        

7511  Subsídios Centro Distrital        

   Infância / Juventude   €          87.742,05   €          83.361,42  5,00% 

   Terceira Idade   €        406.131,13   €        414.568,68  -2.04% 

   Deficiência   €        311.394,72  €        305.954,35  1.75% 

7512  Outras Entidades        

   Instituições Particulares   €          12.936,02    €            2.577,57 80.08% 

   Município   €               571,00  €         100% 

752  Subsídios de outras entidades        

   POPH / IEFP   €        315.159,94   €        351.837,72  -10.43% 

        

   Sub-Total   € 1.133.934,86   € 1.158.299,74  -2.11% 
  

 Analisados os resultados constatou-se um aumento nas mensalidades em do polo da infância e 

juventude,  por contrapartida do polo da terceira idade, que diminuiu ligeiramente, pelo que a organização 

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

serviços. Logo, há a salientar o saldo negativo de 0.17% em relação ao ano 2015. 

 No que respeita aos subsídios à exploração podemos verificar uma ligeira diminuição de 2.11%, 

relativamente a 2015.  
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Resumo Geral (gastos / ganhos) 

 

Conta Descrição 2016 2015 Variação (%) 

   RENDIMENTOS          

71  Vendas   €                           -     €                           -    0,00%   

72  Prestações de serviços   €          536.035,86   €          536.942,62  -0.17%   

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

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

75  Subsídios, doações e legados à exploração   €      1.133.934,86   €      1.158.299,74  -2.11%   

76  Reversões   €                           -     €                           -    0,00%   

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

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            19.694,58   €            33.186,97  -40.66%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €            12.254,30   €            11.970,00  2.33%   

   Sub-Total   €   1.701.919,60   €   1.740.399,33  -2.21%   

            

  GASTOS         

61  CMVMC   €          166.127,96   €          150.887,32  9.18%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          395.805,74   €          419.278,22  -5.60%   

63  Gastos com o pessoal   €          780.739,15   €          745.771,53  4.48%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €            97.024,90   €            93.586,51  3.55%   

65  Perdas por imparidade   €              5.323,30   €            11.698,98 -54.50%   

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

67      Provisões do exercício  €            40.000,00  €            20.000,00 50,00%  

68  Outros gastos e perdas   €          140.392.97   €          177.480,15  -20.90%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €            42.489,25   €            43.984,90  -3.40%   

            

   Sub-Total   €   1.667.903,27   €   1.662.687,61 -0.31%   

 

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

2015 na ordem dos 2.21%, que se deve às rubricas de subsídios, e outros rendimentos que tiveram um 

decréscimo. 

 Do lado dos gastos a rúbrica de CMVMC, teve um aumento de cerca de 9.18%, os gastos com pessoal 

tiveram um acréscimo de 4.48%.  

 

 Evolução dos gastos com pessoal 

Conta Descrição 2016 2015 2014 2013 

63 Custos com Pessoal         

 Variação salarial   €   780.739,15   €   745.771,53   €   674.034,72   €  665.577,14  

   Sub-Total   €  780.739,15   €  745.771,53   €  674.034,72   €  665.577,14  
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 Tendo em conta os resultados obtidos em 2016, podemos considerar que em termos financeiros 

atingimos os objetivos traçados. Será conveniente salientar que num ano dominado pela instabilidade 

económico/politica, as metas a que nos propusemos foram parcialmente cumpridas, apesar diminuirmos os 

rendimentos, mas acompanhados pela diminuição dos gastos.  

 A Direção considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Instituição reforçam a sua 

estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível da quota de mercado detida. 

 A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2017 perspetiva, com reservado otimismo, 

pelo menos a manutenção da situação verificada no exercício de 2016. 

 Considera-se que a Instituição está dotada de instalações adequadas para fazer face ao desejável 

crescimento do volume de negócios.  

 Contudo, a recessão continua, logo quaisquer previsões quanto à sua atenuação e à retoma dos 

negócios é difícil de precisar. 

 

 


