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NOTA INTRODUTÓRIA
À semelhança do que vem sendo prática na organização, o relatório de atividades e contas pretende
espelhar o percurso da organização ao longo do ano que encerra, divulgando os resultados alcançados numa
altura cujos desafios à sustentabilidade são imensos e as soluções de gestão pedem cada vez mais criatividade
e inovação.

O ano 2015 ficou marcado pelo aumento de responsabilidades da organização, nomeadamente pela
aquisição de uma nova resposta social: o lar de Santa Teresa. Esta nova resposta social integra o polo da
terceira idade e pretende seguir a mesma metodologia da organização, nomeadamente preparar-se para a
certificação da qualidade, tal como as restantes respostas sociais.

Pela segunda vez consecutiva, a Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de
Algodres, viu os seus serviços a serem novamente certificados, pelo sistema de gestão de qualidade EQUASS –
Assurance, provando assim o forte compromisso que esta organização assumiu com a qualidade dos seus
serviços, bem como com a constante melhoria contínua.
Esta organização continua a pautar a sua atuação pelas linhas orientadoras do seu sistema de gestão
de qualidade, cujo presente relatório pretende de forma sintética evidenciar. Assim, evidenciar-se-ão algumas
das práticas de liderança, recursos humanos, direitos, ética, parcerias, participação, orientação para o cliente,
abrangência, orientação para resultados e melhoria contínua, implementadas ao longo do ano.

Cientes do peso que esta organização tem no concelho e por ser uma das maiores empregadoras, a
APS promove anualmente ações de formação com vista ao desenvolvimento e capacitação dos seus
colaboradores de acordo com as áreas onde estão inseridos. Salienta-se que a política da organização
continua a dar um enfoque especial aos seus colaboradores uma vez que considera os mesmos um elemento
crucial no sucesso da organização.
Garantir a qualidade e abrangência dos serviços prestados em prol da qualidade de vida da
população-alvo foi e continua a ser um dos enfoques desta organização. Por isso, manter a orientação para o
cliente e incrementar a sua participação no seu percurso individual e na vida organizacional, torna-se o centro
da intervenção. Este objetivo desenvolve-se internamente através de:


Capacitação dos recursos humanos (garantindo a estabilidade/satisfação da equipa, mantendo o nível
de qualificação dos colaboradores e clarificação dos níveis de atuação;
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Continuidade dos projetos de modernização das infra estruturas;



Apoio a projetos de inovação, promovendo e acompanhando o desenvolvimento de boas práticas no
setor;



Criação de novos serviços.

Tendo em conta os resultados obtidos em 2015, podemos considerar que em termos financeiros
foram atingidos os objetivos traçados. Será conveniente salientar que, num ano dominado pela instabilidade
económico/política, as metas a que nos propusemos foram parcialmente cumpridas, uma vez que
aumentámos os rendimentos, acompanhados pelo aumento dos gastos. Considera-se que os resultados
obtidos a todos os níveis pela Organização reforçam a sua estabilidade, quer ao nível económico-financeiro,
quer ao nível da quota de mercado detida. A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2016
perspetiva, com reservado otimismo, pelo menos a manutenção da situação verificada no exercício de 2015.

Importa referir que este ano culminou com eleições dos novos corpos sociais da APS para o
quadriénio de 2016 – 2019 e assim, alterações ao nível dos membros que integram a mesma. Nesse sentido,
depois de enquadrada a nova direção no contexto organizacional da APS, para atingirmos os nossos objetivos,
7

decidimos ter em conta quatro perspetivas, baseadas numa metodologia de gestão empresarial estratégica:
1. Público estratégico: com ele definiremos quais os objetivos que temos de atingir, para termos
sucesso, e para cumprirmos a nossa missão, do ponto de vista de todas as partes interessadas de que
os colaboradores são a fatia mais importante. Para isso pretendemos designar ou realçar funções das
pessoas mais importantes no planeamento ou desenvolvimento das nossas ideias e orientações,
envolvendo colaboradores, clientes/significativos, fornecedores, parceiros ou até concorrentes.
2. Clientes: eles são a base da existência da APS, e para cumprirmos a nossa missão, e atingirmos a
nossa visão, temos que saber como poderemos satisfazê-los de modo a que o seu número cresça de
forma sustentada, levando-os à procura dos nossos serviços.
3. Processos: para satisfazermos os nossos clientes devemos organizar os processos internos, bem como
prestar um serviço de excelência e como devemos adaptar a nossa estrutura organizacional, para um
controlo mais eficaz dos recursos.
4. Recursos: para alcançar a nossa visão, devemos saber como e com quem é que a APS pode aprender
e melhorar, desenvolvendo e alinhando os fatores humanos e todos os restantes recursos com o que
melhor a concorrência faz. Replicaremos os bons exemplos e estabeleceremos parcerias que possam
efetivamente ser uma mais-valia na expansão da atividade da instituição e potenciando o seu carácter
regional.
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O NOSSO VALOR, A NOSSA MARCA
A Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres exerce a sua atividade
baseada na sua missão, assente em valores que constituam uma mais-valia para os seus clientes,
significativos, colaboradores, parceiros e comunidade em geral. A sua vasta rede de suporte distribuída pelos
vários polos que apoiam diversos públicos-alvo constitui-se por si só como um grande valor acrescentado para
toda a comunidade, atendendo o vasto conjunto de respostas para as situações sociais.

 Valor acrescentado para clientes/significativos/utilizadores dos serviços:

o

Disponibilização de uma equipa multidisciplinar, com oferta de um alargado leque de serviços e
atividades, permitindo uma intervenção holística e contínua;

o

Vasta rede de transportes que serve todo o concelho e também concelhos limítrofes, o que permite
cobertura de uma ampla região, contribuindo positivamente para o combate ao isolamento;

o

Intervenção holística, gerida de acordo com necessidades, potencialidades e expectativas de clientes
8

e/ou significativos;
o

Constante procura por intervenção e atividades inovadoras, que possam representar uma mais valia
para os clientes;

o

Procura constante por respostas cada vez mais adequadas aquilo que os clientes e/ou significativos
necessitam;

o

Grande cariz solidário que acolhe frequentemente problemáticas de clientes e significativos de modo
a encontrar uma resposta que seja eficaz.

 Valor acrescentado para colaboradores:

o

Desenvolvimento contínuo do seu staff, através de ações de formação nas diversas áreas e
acompanhamento no desenvolvimento do trabalho quotidiano.

o

Promoção de espírito participativo, através da valorização das sugestões do seu staff;

o

Integrar uma equipa dinâmica e em constante melhoria;

o

Apoio da chefia direta;

o

Procedimento de reconhecimento de colaboradores, mediante bom desempenho ao nível anual.
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 Valor acrescentado para entidades parceiras e/ou financiadoras:

o

A APS encontra-se fortemente comprometida com os seus parceiros e/ou financiadores, na medida
em que procura acolher as sugestões de melhoria facultadas pelos mesmos, de modo a tornar a sua
intervenção cada vez mais adaptada às necessidades e consequentemente aumentar o valor
acrescentado para os seus parceiros e/ou financiadores.

o

A comunicação que permite uma maior interligação com os parceiros e consequentemente a
abrangência de serviços, sob forma de uma resposta mais adaptada.

o

Valorização dos contributos das entidades parceiras, através do sistema de participação existente.

 Valor acrescentado para a comunidade:

o

Disponibilização de várias respostas sociais, com um âmbito de atuação muito variado, que permite o
apoio a praticamente todo o ciclo vital humano.
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o

Formação profissional disponível que permite abranger desempregados e ativos que pretendam
aumentar o seu nível de qualificação.

o

Participação de colaboradores da APS em organismos do concelho, nomeadamente CLAS, NLI e CPCJ,
o que permite um conhecimento mais abrangente do concelho, bem como uma oferta de serviços
mais adequada.

o

Disponibilização de meios humanos e materiais para a distribuição dos alimentos às famílias
carenciadas no âmbito do Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados.

o

Consciente do impacto que esta organização tem no concelho e de modo a potenciar a economia
local, a APS tem em atenção a escolha de fornecedores, dando preferência, sempre que possível,
aqueles que são do concelho.

o

Os permanentes diagnósticos de necessidades da organização, permitem ter uma noção mais exata
em termos sociais, bem como identificar e encaminhar situações de risco social na comunidade.

o

A organização encontra-se aberta à comunidade, aceitando e valorizando opiniões/sugestões que
possam contribuir para a melhoria contínua do seus serviços e/ou intervenção.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

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.
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Estrutura organizacional:

Visão:
A APSCDFA pretende ser uma organização de referência a nível regional na dinamização de
atividades integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em contexto rural, tendo em conta os
vários estratos populacionais que constituem a nossa envolvente.
Política da qualidade:
Valores:
Qualidade
Missão:

Ousadia

Promover o bem-estar;
fomentar a inclusão.

Responsabilidade /
compromisso
Ética

Cooperação
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A APSCDFA está fortemente
comprometida com a
implementação da qualidade e
melhoria contínua dos seus
serviços e do seu ambiente
organizacionalm certos de que a
excelência se atinge com o
contributo, participação e
satisfação de todas as partes
interessadas

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Respostas sociais e serviços:

Infância e
Juventude

Polo

Resposta social

Público-alvo

Creche

Crianças dos 4 meses aos 3
anos

CATL Jardim-de-infância

Crianças dos 3 aos 6 anos

CATL 1º ciclo

Crianças dos 6 aos 10 anos

Terceira Idade

Centros-de-dia
Centros de noite
Lar / ERPI

Pessoas de 65 ou mais anos

Apoio domiciliário (SAD)

Pessoas portadoras de
deficiência a partir dos 16
anos

Inserção Socioprofissional

Diferença

Centro de Atividades
Ocupacionais

Centro de Recursos para
a Inclusão (CRI)

Crianças e jovens com
necessidades educativas
especiais (NEE)

Formação Profissional

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

Gabinete de Inserção
Profissional (GIP)

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

Serviços
- Acolhimento, guarda, proteção e cuidados básicos;
- Alimentação (almoço e/ou lanche);
- Promoção de saúde;
- Apoio educativo-pedagógico;
- Apoio socio lúdico;
- Acompanhamento para deveres escolares.
- 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.
- 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.
- 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.
Formação profissional:
- Tipologia 6.2 – Qualificação de pessoas com deficiência e
incapacidade
- Não-financiada

- Informação sobre ofertas de emprego, estágios ou formação;
- Apoio à contratação para empresas;
- Divulgação de medidas de apoio ao emprego;
- Encaminhamento ou pré-seleção de candidatos;
- Integração de candidatos em ofertas formativas;
- Sessões de informação.
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O NOSSO ANO...
Nos dias 11 de Fevereiro e 3 de Março realizou-se o Campeonato Individual de
Desporto Escolar - Boccia, onde participámos com os nossos clientes inseridos
na equipa do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres.
Correu tudo muito bem, onde ficou bem patente que temos grandes atletas do
desporto no nosso distrito.
Salienta-se que conseguimos um honroso 4ª lugar!

No dia 17 de fevereiro, a APSCDFA promoveu um baile de carnaval na localidade de
Algodres, aproveitando para reviver a tradição daquele local.
Salienta-se ainda a participação da organização no desfile organizado pelo agrupamento
de escolas de Fornos de Algodres, no qual esta organização marca presença todos os
anos, desfilando pelas ruas de Fornos de Algodres, trajados a rigor, fazendo as pequenas
partidas de Carnaval.
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No dia 24 de março, os nossos clientes do Polo da 3ª idade fizeram uma "viagem ao passado", recordando os
tempos em que trabalhavam a terra, guardavam animais e faziam queijo. Como forma de assinalarmos o Dia
da Agricultura, visitámos o Museu do Queijo e do Agricultor em
Celorico da Beira, onde pudemos ver desde instrumentos para
trabalhar a terra usados no tempo dos carros de bois, até à
enxerga de palha, onde se dormia por essa altura.

A 16 de maio, com início no Jardim Municipal e com percurso por algumas das ruas da vila de Fornos de
Algodres, realizou-se uma corrida colorida promovida por esta organização. Esta atividade foi repleta de
animação e cor, onde para além do exercício físico! Num mês, também
intitulado Mês do Coração, durante o qual o Gabinete de Desporto da
Câmara Municipal de Fornos de Algodres pretendeu promover a prática de
atividade física, foi com muito prazer que aceitámos o convite dando o nosso
contributo nesta temática tão importante que é a prática regular de
desporto.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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Associamo-nos à realização do Dia da Criança no dia 1 de junho, no seminário
de São José (Fornos de Algodres), juntamente com o município de Fornos de
Algodres. Recriou-se um ambiente ao estilo “Kidzania”, onde as crianças
puderam experimentar algumas profissões, num ambiente controlado. Um
dia certamente memorável para todas as crianças do nosso concelho.

E porque somos uma organização preocupada com os direitos humanos, aderimos à
atividade "Tricota esta ideia! - Uma Manta pelos Direitos dos Idosos". Esta foi uma
campanha de sensibilização que pretende consciencializar a sociedade civil e lançar o
alerta sobre o aumento dos maus tratos aos idosos. Assim os nossos clientes do polo da
terceira idade contribuíram com os respetivos “quadradinhos” tricotados, para que no
final seja apresentada uma manta concelhia composta pelos vários trabalhos das instituições do concelho.

Foi no dia 26 de julho, a convite de uma organização congénere, a ASTA, que a
APSCDFA marcou presença na feira da ASTA, na localidade de Cabreira, em
Almeida. Esta participação vem na sequência da política de participação que existe
nesta organização e de divulgação de serviços/atividades.

Realizou-se no final do mês de julho, a festa final de ano letivo do Polo da Infância e Juventude, na qual houve
a dinamização de várias atividades em palco, nas diferentes áreas: expressão
corporal/dança; expressão musical e expressão físico-motora. Os clientes
finalistas das respostas sociais Creche, CATL Jardim de Infância e CATL 1º Ciclo,
receberam um diploma de finalista, um DVD com fotografias de atividades
realizadas ao longo ano letivo e também uma pasta com fitas assinadas pelos
colegas e colaboradoras. No final das atuações, houve um lanche partilhado entre clientes, respetivas famílias
e a Organização, promovendo-se deste modo o envolvimento e a participação ativa na vida organizacional.

Em agosto de 2015, com o apoio do Instituto Nacional de Reabilitação (INR), pudemos
oferecer aos nossos clientes do polo da diferença, uma leque de atividades de verão
que possibilitaram experiências que de outra forma lhes seria difícil acederem. Entre
idas ao rio a à mata municipal para realização de atividades diferentes, também
puderam contar com uma viagem à praia, paintball e outras atividades muito
divertidas, que certamente ficaram na memória.
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Após três dias de auditoria externa, nos dias de setembro, vimos renovada a certificação
Europeia “Equass Assurance”. Este programa “tem como principal objetivo estimular o
desenvolvimento do sector dos serviços sociais, promovendo o compromisso dos
prestadores de serviços com a qualidade e a melhoria contínua, constituindo-se como um
instrumento de garantia da qualidade reconhecido pelos clientes/utilizadores a nível
europeu”. Continuamos assim, a fazer parte de um restrito lote de instituições, a nível
regional e nacional, que obtiveram esta certificação, o que muito nos orgulha.

No dia 30 de outubro, no Centro de Atividades Ocupacionais, celebrou-se o Halloween. Apesar de esta ser
uma tradição “importada”, tem-se vindo a tornar, com o passar dos anos, uma festa adotada por todos,
especialmente pelos mais novos. Para a festa ser mais divertida, convidámos
os alunos do Jardim de Infância de Fornos de Algodres, bem como os nossos
clientes do Polo da Infância e Juventude. À espera dos nossos convidados
tínhamos um espaço assustadoramente decorado. No final pudemos conviver
todos à volta de um delicioso lanche.
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O mês de novembro, célebre pelo S. Martinho também teve destaque na
nossa organização. Cumprindo mais uma vez a tradição, assamos castanhas
e bebemos um vinhinho. À boa moda antiga, as castanhas foram assadas na
caruma, por quem sabe, e enfarruscamos novos e velhos proporcionando
momentos de alegria e diversão e grande risota. Durante a manhã ainda
houve oportunidade de realizarmos um passeio micológico. Como a música nunca falta, ainda demos um
pezinho de dança antes do lanche.

Realizou-se no dia 11 de dezembro mais uma edição da Festa de Natal da APSCDFA. Este ano tivemos a
felicidade de contar com a participação de quase todas as nossas respostas
sociais, o que muito nos orgulhou. Contámos ainda com a participação de
um grupo de utentes da Casa de Santa Isabel da São Romão – Seia, que nos
presenteou com algumas músicas de Natal. No final houve oportunidade
para entre todos, clientes, significativos, colaboradores e parceiros de
confraternizar no delicioso lanche convívio.
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INDICADORES DE IMPACTO DA
ORGANIZAÇÃO
Os indicadores de desempenho da APSCDFA foram definidos tendo em conta todas as partes
interessadas: clientes e/ou significativos, colaboradores, parceiros, comunidade e outros utilizadores dos
serviços.
Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos no ano 2015 e algumas tendências relativamente
ao mesmos, o que nos permite realizar uma análise mais completa à continuidade de serviços, intervenções e
ações, bem como planear medidas de melhoria contínua e desenvolvimento organizacional.

Taxa de execução do plano de atividades
90%

82%

80%

71%
64%

70%

57%

60%

78%
72%

60%

64%

67%

60%

66%
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57%

50%

2014

40%

2015

30%
20%
10%
0%
Direção

Infância

3ª idade

Diferença

Formação

Geral

O gráfico acima representa o grau de concretização do plano de atividades 2015 comparativamente
ao ano 2014. As maiores subidas aconteceram ao nível do polo da infância e juventude e ao nível dos
objetivos da direção (transversais). Por outro lado registaram-se descidas nos restantes polos, com maior
destaque no polo da inserção socioprofissional e no polo da terceira idade.
Salienta-se que havia objetivos ligados a fatores externos, em específico ao quadro de apoio
comunitário 20-20 que devido a atrasos na sua implementação condicionaram a realização de determinados
objetivos.
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CLIENTES
A APSCDFA implementa processos com vista

melhoria da qualidade de vida dos seus clientes,

baseada nas necessidades, potencialidades e expectativas dos mesmos e de outros potenciais beneficiários.
Respeita ainda o seu contributo individual envolvendo-os na sua autoavaliação, na avaliação dos serviços que
lhes são prestados e demonstra a criação de valor e os objetivos dos serviços tendo em conta o ambiente
físico e social em que estão inseridos.

2013

Resposta social

17

2014

2015

Tendência

N.º clientes

%

N.º clientes

%

N.º clientes

%

Creche

20

4,7

28

5,2

37

7,1

↗

CATL jardim-de-infância

37

8,6

17

3,2

26

5,0

↗

CATL 1º CEB

27

6,3

25

4,7

30

5,7

↔

Centro de atividades ocupacionais

55

12,8

67

12,5

69

13,2

↔

Centro de dia de Fornos de Algodres

17

4

21

3,9

24

4,6

↗

Centro de dia de Algodres

13

3

15

2,8

16

3,1

↗

Centro de dia de Queiriz

12

2,8

12

2,2

10

1,9

↘

Centro de noite de Queiriz

12

2,8

14

2,6

17

3,3

↔

Centro de noite da Muxagata

12

2,8

18

3,4

23

4,4

↘

26

5,0

NA

Lar de Santa Teresa
Serviço de Apoio Domiciliário

171

39,9

171

31,9

201

38,5

↘

Formação Profissional

53

12,4

148

27,6

43

8,2

↗

408

100%

536

100%

521

100%

↘

TOTAL

Relativamente ao quadro acima, podemos verificar que houve algum decréscimo de clientes
relativamente ao ano anterior, no entanto não foi significativo na maior parte das respostas sociais. A maior
diferença acontece ao nível da formação profissional não financiada, dado que no ano 2014 foram executadas
várias ações, enquanto que no ano 2015 houve um decréscimo das mesmas.

Salienta-se que estes números são relativos ao número de clientes que foram apoiados por esta
organização em 2015, não correspondem necessariamente ao número de clientes que se encontra
atualmente nas várias respostas sociais.
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Distribuição de clientes por resposta social
Creche
7%

Formação Profissional
8%

CATL jardim
5%

SAD
39%

CATL 1º CEB
6%
Centro de
Atividades
Ocupacionais
13%

Centro
de dia de
Fornos
de
Algodres
5%
Centro de dia de
Algodres
3%
Lar de Santa Teresa Centro de noite Centro de noite
de Muxagata
de Queiriz
5%
4%
3%

Centro de dia de
Queiriz
2%

Atendendo ao facto do polo da terceira idade ser o maior na organização, também este é aquele que
integra a maior parte dos clientes. Seguidamente encontra-se o polo da diferença, polo da infância e
juventude e polo da inserção socioprofissional.

Sexo

Masculino
42%

Feminino
58%

Tal como se pode verificar pelo quadro acima, a maior parte dos clientes desta organização são do
sexo feminino, ainda que esta diferença não seja significativa e corrobore a tendência nacional que dá conta
de existirem mais mulheres do que homens.
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Faixas etárias
350

302

300
250
200
150

99

100

34

34

23

30

13-25

26-38

39-51

52-64

50
0
0-12

65 ou +

Relativamente à faixa etária e indo de encontro às dimensões dos polos desta organização, verifica-se
que a maior parte dos clientes tem 65 anos ou mais. Mais uma vez, verifica-se a maior dimensão do polo da
terceira idade, o que faz sentido, atendendo que esta zona do país é marcada pelo envelhecimento, assim as
respostas nesta área têm sido uma prioridade.
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Outros serviços
Universidade Sénior
Cantina Social
FEAC
CRI Fornos de Algodres
CRI Penalva do Castelo
CRI Celorico da Beira
Ao abrigo de protocolo com agrup. escolas Mangualde
Gabinete de Inserção Profissional
Total

N

%

120
35
27
18
11
8
4
936

10,4
3,0
2,3
1,6
0,9
0,7
0,3
80,8

1159

100

A APSCDFA é uma organização que se encontra envolvida em projetos para a comunidade, tal como
descreve o quadro acima. Assim, pode verificar-se que para além dos clientes afetos às respostas sociais,
também abrange várias pessoas da comunidade, através de projetos/programas como: universidade sénior,
cantina social, distribuição alimentar pelo Fundo Europeu de Auxílio às pessoas mais Carenciadas (FEAC),
centro de recursos para a inclusão que opera em Fornos de Algodres, Penalva do Castelo e Celorico da Beira,
apoio aos alunos com necessidades educativas especiais do concelho de Mangualde e o Gabinete de Inserção
Profissional que diariamente atende várias pessoas e que já se encontra ao dispor da APS desde 2013.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Intervenção individual
Os serviços sociais desempenhados pela APSCDFA são concebidos com base nas necessidades e
expectativas identificadas de cada cliente. Através da análise das necessidades, expectativas e oportunidades,
a organização define os seus serviços por forma a responder às necessidades e expetativas de cada cliente de
forma cada vez mais adaptada.
Esta organização realiza uma abordagem holística (conhecida internacionalmente como apoio ao
bem-estar) concentrando-se na manutenção e melhoria dos níveis de desempenho dos seus clientes, ao invés
de tratar apenas um aspeto específico dos mesmos. A intervenção holística descreve uma abordagem em que
os fatores físicos, mentais e sociais dos clientes são considerados. Os serviços consideram a totalidade do
individuo como um sistema complexo, ao invés de se focar apenas em dimensões particulares das pessoas ou
sistemas. Esta metodologia encontra-se refletida nos planos individuais dos clientes, apoiada pelo modelo de
qualidade de vida de Schalock que preconiza várias dimensões da qualidade de vida que são trabalhadas ao
longo da intervenção.

Taxa de execução de planos individuais de clientes
100,0%
100,0%

94,0%

94,2%
92,9%

98,3%

97,7%

93,5%
87,9%

85,7%

90,0%

83,0%

82,9%

80,0%
70,0%
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76,9%

72,2%

71,1%

77,5%

73,4%

66,2%

61,2%

60,0%

50,6%

50,0%

2014

46,5%

2015

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Creche

CATL
jardim de
infância

CATL 1º
CEB

CN de
Muxagata

CN e CD
Queiriz

CD Fornos
e Algodres

SAD

CAO

Formação
Prof.

TOTAL

De acordo com os resultados apresentados no gráfico acima, verifica-se uma tendência crescente ao
nível a taxa de execução dos objetivos dos planos individuais dos clientes. As maiores subidas registam-se ao
nível do polo da infância e juventude. Por outro lado a maior descida verifica-se ao nível da formação
profissional.
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Empowerment e autodeterminação
O empowerment refere-se ao processo de obtenção de oportunidades básicas para os clientes, quer
diretamente pelos próprios, quer através da ajuda de terceiros que partilham o seu próprio acesso a essas
oportunidades. Inclui igualmente a capacitação dos mesmos no sentido de rejeitarem ativamente as
tentativas de limitação de acesso a essas oportunidades. Para esta organização este é um dos motes da sua
intervenção. A APS pretende através das suas metodologias e estratégias de intervenção, encorajar e
desenvolver as capacidades de permitam a autossuficiência, com vista a eliminar futuras necessidades de
caridade ou beneficência em indivíduos do grupo.
Este processo foi difícil de se implementar, na medida em que os clientes não estavam familiarizados
com este tipo de intervenção, no entanto desde que foi iniciado o processo de implementação da qualidade,
o nível de autodeterminação e empowerment dos clientes/significativos tem vindo a aumentar e
consequentemente também a sua participação.
Salienta-se ainda que esta organização faz esforços para melhorar continuamente as formas de
aumento de autodeterminação, bem como promove estratégias cada vez mais eficazes para criar um
ambiente empoderador.
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Autodeterminação e empowerment
4,58

Polo da inserção socioprofissional

4,24

Polo da diferença

4,68

Polo da Terceira Idade

4,20

Polo da Infância e Juventude

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

O gráfico acima representa o nível de satisfação de clientes/significativos quanto à autodeterminação
e empowerment que esta organização lhes proporciona ao longo da intervenção. Pode verificar-se que em
todos os polos o nível é igual ou superior a 4, numa escala de 1 a 5.
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Avaliação de satisfação de clientes
Facilitar e encorajar o envolvimento dos clientes em todos os aspetos-chave dos seus serviços

um

fator essencial e importante para o sucesso do programa social desta organização. Assim, a avaliação de
desempenho é uma importante ferramenta de participação dos seus clientes e/ou significativos, uma vez que
é uma forma privilegiada de auscultar os utilizadores dos seus serviços, bem como de inserir as suas
opiniões/sugestões no processo de planeamento e gestão da organização.

5,00

4,74

4,75

4,94

4,88

4,91

4,95

5,00

4,84

4,50

4,50

3,86

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
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0,00
Geral

Serviço de
Apoio
domiciliário

Centro de dia
de Fornos de
Algodres

Centro de dia
de Algodres

Centro de dia
de Queiriz

Centro de
noite de
Queiriz

Centro de
noite de
Muxagata

Creche e CATL

Centro de
atividades
ocupacionais

Formação
Profissional

De acordo com o gráfico acima, podemos observar que de um modo geral os clientes encontram-se
satisfeitos com os serviços prestados pelas várias respostas sociais que compõem a APS. Podemos verificar
que nenhuma resposta social se encontra abaixo do nível 4, numa escala de 1 a 5.
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4,33
4,38
4,5
4,45

Formação Profissional

4,47
4,51

Centro de atividades ocupacionais

4,84
4,58
4,23
4,08
3,86
4,27

Creche e CATL

4,73
4,82
5,00
4,98

Centro de noite de Muxagata

Centro de noite de Queiriz

4,73
4,87
4,95
4,84

2012

4,73

2014

4,99
4,91
4,82

Centro de dia de Queiriz

2013

2015

4,73
4,38

Centro de dia de Algodres

4,88
4,20

23
4,73
4,72
4,94
4,74

Centro de dia de Fornos de Algodres

4,51
4,80
4,75

Serviço de Apoio domiciliário

4,51
4,45
4,52
4,74
4,60

Geral

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Neste gráfico comparativo, pode verificar-se em termos gerais que após uma tendência crescente, em
2015 houve uma pequena descida, no entanto esta não é significativa na medida em que não represente um
valor grande. Esta situação pode ser justificada pelo facto da taxa de participação este ano ter sido mais baixa
comparativamente aos anos anterior. Esta situação justifica-se pelo facto da auditoria externa ter calhado na
altura de avaliação de satisfação o que acabou por dificultar a saída de técnicos para realização dos
questionários (porta-a-porta).
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COLABORADORES
Tal como preconiza o referencial da qualidade EQUASS – Assurance, que guia a intervenção desta
organização, um dos factores determinantes para a qualidade da prestação do serviço, passa pela qualificação
e desenvolvimento dos colaboradores, assim como por um processo de recrutamento estruturado e
transparente. Não descuidando igualmente as condições de trabalho dos colaboradores e voluntários, de
forma a potenciar o seu bom desempenho e a sua motivação no trabalho.

De modo a possibilitar uma intervenção com o cliente, esta organização possui uma equipa inter e
multidisciplinar que dá respostas às necessidades dos clientes, acompanhando-os ao longo de todo o percurso
na organização.
A política de recursos humanos da organização tem em conta a estabilidade da equipa, uma vez que
se encontra consciente do impacto que tem nos respetivos clientes.

Resposta social

2013

2014

2015

Centro de atividades ocupacionais

12

10

9

Creche e CATL

9

9

9

Centro de dia de Fornos de Algodres

4

4

4

Lar de Queiriz

11

11

9

Lar de Muxagata

7

6

6

Serviço de apoio domiciliário

8

8

8

Inserção Socioprofissional

4

4

4

4

4

CLDS +

7

Lar de Santa Teresa

TOTAL

55

56

60

No que concerne a colaboradores, a APSCDFA mantém a sua política de recursos humanos e tem sido
possível manter o quadro de colaboradores relativamente estável. Assim no ano 2015 o quadro manteve-se
praticamente idêntico aos anos anteriores.
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Distribuição de RH pelas respostas sociais
Centro de atividades ocupacionais

11%

15%

Creche

7%
7%

Centro de dia de Fornos de Algodres

15%

Lar de Queiriz

13%

Lar de Muxagata

7%

Serviço de apoio domiciliário

10%

15%

Inserção Socioprofissional
CLDS +
Lar de Santa Teresa

A maior parte dos colaboradores da organização continua a estar afeto ao polo da Terceira Idade, que
representa 45% do total de colaboradores.

Sexo
Masculino
5%

25

Feminino
95%

Em termos de sexo, existe uma grande dominância do sexo feminino na organização, tendência que
vem sendo mantida ao longo dos últimos anos.

Habilitações académicas
22

25
20
15

6

10
5

13

10
2

3

0

0

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

2

0

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

No respeitante às habilitações académicas dos colaboradores, verifica-se que maioritariamente
possuem o 1º ciclo. Seguidamente aparecem as pessoas com licenciatura que na sua maioria são os técnicos
especializados.

Área profissional
Coordenação e gestão
10%
Técnico superior
12%

Técnico Prof. Ou
Admin.
3%

Auxiliar
75%

Relativamente s áreas profissionais, continua a ser, com destaque, a área “auxiliar” a absorver mais
colaboradores, seguida pelas áreas de “t cnico superior” e “coordenação e gestão”.
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Esta realidade em termos das características dos colaboradores tem-se mantido ao longo dos últimos
anos, até porque o quadro tem-se mantido praticamente estável.

Regime de contratação

2015

%

Prestadores de serviços permanentes

5

10

Prestadores de serviços eventuais

26

52

Contratações com apoio de medidas de emprego

19

38

50

100

TOTAL

Por fim, interessa também ter uma perspetiva sobre outras pessoas que ainda que não pertençam ao
quadro de efetivos da organização, também são parte dos recursos humanos, ainda que com um vínculo
contratual diferente. O quadro anterior representa outros prestadores de serviços da APSCDFA, contratados
com vista a reforçar a equipa já existente na organização. Os prestadores de serviços eventuais são os
formadores que se encontram ligados à tipologia 6.2 – Qualificação de pessoas com deficiência ou
incapacidade.
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Avaliação de desempenho de colaboradores e sistema de
recompensas
A avaliação de desempenho representa para esta organização, uma importante metodologia de
trabalho, na busca contínua de qualidade e desenvolvimento dos recursos humanos.
Esta organização pretende, através da avaliação de desempenho: adequar os recursos humanos aos
cargos/funções que desempenham; identificar as necessidades grupais e individuais dos colaboradores;
identificar pontos fortes e pontos a melhorar; distinguir o desempenho entre colaboradores, atribuindo
recompensas aos colaboradores; estimular a produtividade; estimar o potencial de desenvolvimento dos
recursos humanos; analisar a situação dos colaboradores, nomeadamente auxiliando as decisões ao nível dos
recursos humanos.
O retorno de informação ao colaborador avaliado também representa uma importante ferramenta no
desenvolvimento de recursos humanos, nomeadamente no que concerne à motivação de colaboradores e
consequentemente de equipas.
O método de avaliação de desempenho utilizado, mantém-se estável face aos anos anteriores, tendo
27

por base o plano de ação do colaborador, definido no início de cada ano. A avaliação permite ainda fomentar
a participação dos colaboradores na vida organizacional, transformando-os ativos no seu próprio percurso na
organização. Salienta-se que este processo pode ainda ajudar a reduzir dissonâncias, ansiedades, tensões e
incertezas que surjam no decorrer do ano.

Avaliação de desempenho 2015

6%
36%

Muito Bom
Bom
Aceitável

58%

A aperfeiçoar
Inaceitável

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

De acordo com os resultados apurados, verifica-se que todos os colaboradores da organização têm
um nível de desempenho igual ou superior ao nível 3 – aceitável. A maior parte dos colaboradores (58%)
obtiveram nível 4 – Bom e 36% atingiram o nível 5 – Muito Bom.

Comparativo - Av. de desempenho
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

58,5%
51,0%

2014

44,9%

35,8%

2015

30,0%
20,0%
4,1%

10,0%

5,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Muito Bom

Bom

Aceitável

A aperfeiçoar

Inaceitável

Comparativamente ao ano transato verifica-se que o desempenho dos colaboradores no ano 2015 teve
algumas alterações significativas, nomeadamente houve uma descida nas atribuições do nível 5 – Muito Bom
e uma subida no nível 4 – Bom.
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.

Avaliação de satisfação de colaboradores
Tal como vem sendo hábito desta organização, realizou-se mais um ano, a avaliação de satisfação de
colaboradores. Esta prática reveste-se de crucial importância, uma vez que a qualidade e competitividade de
uma organização se encontram fortemente ligadas à satisfação e motivação no trabalho.
Seguidamente serão apresentados os resultados obtidos, relativos ao ano 2015:
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4,69
5,00

4,13

4,12

4,07

4,50

3,75

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Geral

Polo da Infância e
Juventude

Polo da Terceira
Idade

Polo da Diferença

Polo da Formação
Profissional

Como pode verificar-se em termos gerais, os colaboradores encontram-se satisfeitos com a
organização. Todas as respostas sociais se situação no nível 4, à exceção do polo da inserção socioprofissional
que se situa no nível 5. O polo da diferença é o que regista o nível mais baixo, mas ainda assim dentro do nível
4.

Análise específica de indicadores
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5,00
4,50

4,11

4,31

4,31

4,17
3,74

4,00

4,02

4,10

Formação

Relações de
trabalho
internas

4,00

4,27

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Instalações

Segurança

Autonomia
profissional e
pessoal

Compensações

Desempenho
funcional

Mudança e
inovação

Qualidade

Se realizarmos uma análise mais específica aos indicadores dos questionários, podemos verificar que a
área que reflete maior descontentamento é a área das compensações. Por outro lado aquela que regista
maior valor é a área da segurança, desempenho funcional e qualidade.
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No gráfico comparativo, pode verificar-se que em termos gerais a satisfação dos colaboradores tem
tido um aumento, ainda que 2015 tenha sido marcado por algum decréscimo na maior parte das respostas
sociais. Ainda assim, para já, não é significativo, uma vez que a tendência tem sido crescente.
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Formação contínua
Um factor determinante da qualidade do serviço prestado

a qualificação e competência dos

colaboradores, e o seu nível de educação e formação académica. essencial que as organizações tenham uma
abordagem sistemática do recrutamento e do desenvolvimento profissional dos colaboradores envolvidos na
prestação do serviço social. Esta organização assegura que os colaboradores têm a devida experiencia e
competência para o cumprimento das suas funções, e garante anualmente o acesso e incentiva os seus
colaboradores a utilizar as oportunidades e os apoios ao desenvolvimento disponibilizados. Através do
diagnóstico de necessidades de formação realizado anualmente, bem como através do feedback da avaliação
de desempenho, esta organização gere a formação dos seus colaboradores de forma a torna-la uma mais valia
para o colaborador e consequentemente para clientes e/ou significativos e comunidade.
O ano 2015 foi mais brando no que toca a formação profissional, comparativamente ao ano 2014,
ainda que a formação profissional assuma extrema importância na organização. Salienta-se que o ano 2014
foi um bom ano ao nível da formação interna e perspetiva-se que o ano 2016 venha colmatar esta situação.
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Indicadores

Resultados

N.º de ações internas executadas

2

% de ações de formação ministradas

40%

Colaboradores abrangidos (% do total)

48,3%

N.º médio de horas de formação

7,8 h

Tal como já foi referido este ano houve um abrandamento em termos formativos, devido a vários
fatores, nomeadamente: mudança do quadro de apoio comunitário, auditoria externa da qualidade e falta de
adesão por parte dos colaboradores. Ainda assim houve XX de colaboradores tiveram acesso a formação,
promovida pela organização.

Recrutamento e seleção de colaboradores
A área de recursos humanos tem ganho espaço demonstrando que, atualmente pode ser
determinante no resultado final de uma organização. Assim, cada vez mais há necessidade de atrair talentos
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ao nível dos recursos humanos o que acaba por lançar desafios às organizações.

PROCESSO

Processo de Recrutamento
e Seleção

INDICADORES

RESULTADO

2014

2015

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

27

35

N.º de candidatos admitidos

16

24

N.º de reclamações do processo

0

0

Mais uma vez o quadro acima reflete o processo de recrutamento e seleção decorrido em 2015. Uma
vez mais o polo que recorreu ao mesmo, foi o polo da inserção socioprofissional, uma vez que ao nível da
formação da tipologia 6.2 – Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade, houve necessidade de
contratação de formadores devido à abertura de duas novas ações. Assim, realizou-se o processo de
recrutamento e seleção de acordo com a norma em vigor. O processo decorreu dentro da normalidade, não
havendo registos de quaisquer reclamações.
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ABRANGÊNCIA E PARCERIAS
A crescente utilização das tecnologias de informação na sociedade, a exigência do uso eficiente de
recursos e conhecimentos e o empowerment dos clientes (utentes/pessoas servidas/utilizadores), requerem
cooperação em material de informação, logística e prestação dos serviços. Ainda que esta organização tenha
envergadura suficiente para responder a uma série de problemáticas, só através da ligação a entidades
parceiras poderão dar um apoio mais abrangente aos seus clientes/significativos e comunidade. As parcerias
na prestação de serviços sociais estabelecidas por esta organização pretendem acrescentar valor ao resultado
da prestação dos serviços.

Número de entidades parceiras
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O gráfico acima representa um crescimento ao nível das parcerias desta organização, ao longo
dos últimos três anos. Esta realidade demonstra o compromisso da APS em realizar parcerias que
possam valorizar a intervenção e dar respostas cada vez mais adequadas ás necessidades de
clientes/significativos e comunidade.
Participações com entidades externas

N.º

%

Rede social CLAS

8

12,7%

CPCJ

41

65,1%

NLI

5

7,9%

Agrupamento de escolas de Fornos de Algodres

3

4,7%

Agrupamento de escolas de Mangualde

2

3,2%

Agrupamento de escolas de Penalva do Castelo

2

3,2%

Agrupamento de escolas de Celorico da Beira

2

3,2%

63

100%

Total
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BARREIRAS AO ACESSO E À CONTINUIDADE DE
SERVIÇOS
A responsabilidade fundamental das organizações que prestam serviços sociais

garan r uma

estrutura de programa abrangente que permita disponibilizar ao cliente/significativos um processo de
intervenções bem coordenado de modo a se alcançarem os objetivos desejados. Assim, a APSCDFA promove a
continuidade dos seus serviços, de acordo com as necessidades manifestadas pelos clientes.

Indicador
N.º de clientes com
continuidade de serviços

Polo da infância e
juventude

Polo da terceira
idade

Polo da diferença

Polo da inserção
socioprofissional

TOTAL

6

86

79

10

181

O quadro seguinte apresenta de modo transversal, algumas das principais barreiras aos serviços desta
organização.
Barreiras

Descrição

Dispersão de locais de residência

Derivado à falta de rede de transportes públicos, atualmente a
APSCDFA encontra-se a ir buscar clientes não só no concelho de
Fornos de Algodres como também a conselhos limítrofes, esta
situação faz aumentar os problemas em termos de disponibilidade de
transporte e gastos ao nível de combustível e manutenção.

Ausência de lar residencial para pessoas com
deficiência

Continuam a ser realizados esforços para tentar arranjar
financiamento para o lar residencial. Esta resposta social faz muita
falta na medida em que há procura pela mesma, principalmente pelos
atuais clientes do CAO, cujas famílias se encontram cada vez com
menor resposta aos mesmos.

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,

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.

Recurso
s
Human
os

Clientes/significativos
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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. Ainda assim têm sido realizadas estratégias para tentar
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Parceiros e comunidade

alterar essa realidade.

Disponibilidade dos técnicos

Por vezes há dificuldade em articular horários dos recursos humanos,
dada a diversidade de áreas de intervenção e quantidade de
atividades.

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.

Dificuldade na gestão do tempo

Para que haja maior articulação com os parceiros é necessário haver
algumas reuniões, que por vezes não acontecem por dificuldades em
conciliar os horários.

Regras de competitividade

Há serviços que por vezes não são prestados uma vez que podem
parecer concorrência ao nível de parceiros e comunidade.

Falha na comunicação externa

Embora tenha vindo a melhorar ao longo dos tempos ainda se verifica
a necessidade de melhorar a comunicação externa da organização, de
modo a traduzir-se num acompanhamento mais próximo das
atividades e notícias da APSCDFA.
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MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO
Em todas as organizações que prestam serviços sociais existe um sistema de processos que necessita
de ser gerido e melhorado. Entre estes processos existem alguns que são cruciais para o sucesso da
organização. Assim, atendendo a esta premissa a APSCDFA implementa anualmente várias ações que
promovem a melhoria da sua intervenção.
A APSCDFA é proactiva a ir ao encontro das necessidades do mercado, utilizando os recursos de forma
mais eficaz, desenvolvendo e melhorando os serviços, promovendo a investigação e desenvolvimento para
obter inovação.

Indicadores
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2013

2014

2015

Taxa de execução do plano de melhoria contínua

48,7%

75,9%

84,4%

Taxa de execução do plano de segurança e saúde

64,7%

77,6%

83,3%

Taxa de execução do plano de auditorias internas

33%

88,9%

77,8%

Sugestões

10

0

2

Reclamações

0

0

2

No que concerne ao plano de melhoria contínua, pode observar-se um crescimento da taxa de
execução do mesmo, tendo sido em 2015 a mais alta desde há três anos.

Relativamente ao plano de segurança e saúde e à semelhança do que aconteceu no anterior, registase um aumento da taxa de execução do mesmo, comparativamente aos últimos anos.

O plano de auditorias internas também teve uma boa taxa de execução ainda que um pouco mais
baixa do que no ano anterior. Ainda assim este é um bom resultado, atendendo que este ano houve auditoria
externa da qualidade. As auditorias representam uma importante ferramenta na sistematização de processos,
bem como na melhoria contínua.

Continuam a registar-se poucas sugestões e/ou reclamações. No caso das reclamações é um indicador
positivo, no entanto no caso das sugestões, esta organização gostaria que pudesse haver um maior numero.
No entanto este indicador diz apenas respeito a sugestões realizadas através da caixa de
sugestões/reclamações, não contando por isso com as sugestões informais que vão sendo dadas pelos
utilizadores dos serviços.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

RESULTADOS OPERACIONAIS
Seguidamente será realizada uma análise geral por polo, salientando os aspetos mais importantes em
termos de resultados anuais.
Polo

1º Q

2º Q

3º Q

Anual

Direção

52,4%

75,0%

60,9%

71,4%

Infância e Juventude

66,7%

75,0%

77,8%

81,8%

Terceira Idade

62,5%

37,5%

50,0%

60,0%

Diferença

83,3%

62,5%

62,5%

60,0%

Formação Profissional

78,6%

61,5%

61,5%

57,1%

68,7%

62,3%

62,5%

66,1%

Geral

Relativamente aos objetivos de todas as áreas/polos, apresentamos o seguinte tableaux de bord,
tendo em conta os resultados anuais.

Direção
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Objetivos específicos

1.1. Submeter candidaturas a apoios de fundações, empresas e particulares que possibilitem patrocínios financeiros para
os investimentos necessários.
1.2. Procurar financiamento para lançar a obra de construção do lar residencial.
1.3. Manter o número de clientes abrangidos nos acordos de cooperação.
1.4. Apresentar candidaturas a projetos inovadores (nunca realizados anteriormente) de modo a possibilitar a
sustentabilidade financeira nas respostas sociais.
1.5. Aumentar a área de intervenção da formação profissional, de modo a manter e/ou aumentar os recursos humanos
afetos à mesma.
1.6. Reduzir 5% da despesa da organização em termos de aquisição de bens e/ou serviços (conta 62)
2.1. Cumprir os 100 indicadores do referencial EQUASS - Assurance de modo a permitir a revalidação da certificação.
2.2. Cumprir o plano de auditorias internas em pelo menos 75%.
2.3. Assegurar o cumprimento de 80% do plano de segurança e saúde da organização.
2.4. Cumprir 75% do plano de melhoria contínua.
2.5. Obter pelo menos o nível 4, em 70% de clientes na avaliação de satisfação.
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2.6. Manter o número de reclamações abaixo de 3 por quadrimestre.
3.1. Cumprir 85% dos planos de atividades socioculturais ao dispor dos clientes.
3.2. Realizar 10% de atividades não planeadas, decorrentes de sugestões das partes interessadas (clientes, colaboradores
e entidades parceiras).
3.3. Aumentar ou manter a taxa de participação dos clientes nos questionários de avaliação de satisfação face ao ano
transato.
3.4. Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 70%.

4.1. Dotar todos os colaboradores de competências para utilizar a internet, realizando formação acerca do
tema.
4.2. Criar e-mails para os colaboradores da organização de modo a facilitar a transmissão de informação
transversal à organização.
4.3. Promover formação interna ou externa para pelo menos 70% dos colaboradores da APSCDFA.
4.4. Cumprir pelo menos 90% do plano de reuniões estipulado para a organização.
4.5. Obter na avaliação de desempenho uma classificação de Bom, em pelo menos 75% de colaboradores.
5.1. Realizar uma reestruturação da imagem corporativa da APSCDFA, de forma participada.
5.2. Manter o jornal da organização de modo a promover a imagem e as atividades realizadas pela mesma.
6.1. Enviar informação da organização a 80% dos parceiros quadrimestralmente.
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6.2. Aumentar a participação dos parceiros para 50% no processo de planeamento da organização.
7.1. Obter uma taxa de execução de 60% no plano de atividades do CLDS +.
7.2. Executar 80% do plano de atividades socioculturais do CLDS +.
8.1. Promover o aumento de 10% por quadrimestre do número de inscrições na US.
8.2. Cumprir 80% das atividades previstas em plano de atividades socioculturais.
9.1. Aumentar o número de entidades protocoladas.
9.2. Aumentar o número de alunos beneficiários.

Polo da Infância e Juventude
Objetivos específicos
1.1. Promover o aumento de clientes no polo.
1.2. Controlar as saídas dos clientes de forma que as mesmas sejam prontamente colmatadas.
2.1. Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.
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2.2. Obter um nível de satisfação de clientes superior ao ano transato.
3.1. Cumprir 85% do plano de atividades socioculturais.
3.2. Cumprir 85% do plano pedagógico proposto para a creche.
3.3. Realizar 10% de atividades inovadoras no polo, usando os recursos disponíveis.
3.4. Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 70%
4.1. Abranger 70% de colaboradores em formação interna ou externa.
4.2. Obter um nível de avaliação de desempenho de 80% dos colaboradores no nível 4 ou 5.
4.3. Promover o espírito de equipa e cooperativo, planeando e desenvolvendo uma atividades extraprofissional para
todos os colaboradores da organização, aproveitando as sinergias internas.

Polo da Terceira Idade
Objetivos específicos

Resultado

1.1. Promover o aumento de clientes no polo.
1.2. Controlar as saídas dos clientes de forma que as mesmas sejam prontamente colmatadas.

38

2.1. Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.
2.2. Obter um nível de satisfação de clientes superior ao ano transato.
3.1. Cumprir 85% do plano de atividades socioculturais.
3.3. Realizar 10% de atividades inovadoras no polo, usando os recursos disponíveis.
3.4. Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 85%
4.1. Abranger 70% de colaboradores em formação interna ou externa.
4.2. Obter um nível de avaliação de desempenho de 80% dos colaboradores no nível 4 ou 5.
4.3. Promover o espírito de equipa e cooperativo, planeando e desenvolvendo uma atividades extraprofissional para
todos os colaboradores da organização, aproveitando as sinergias internas.

Polo da Diferença
Objetivos específicos
1.1. Promover o aumento de clientes no polo.
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1.2. Controlar as saídas dos clientes de forma que as mesmas sejam prontamente colmatadas.
2.1. Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.
2.2. Obter um nível de satisfação de clientes superior ao ano transato.
3.1. Cumprir 85% do plano de atividades socioculturais.
3.3. Realizar 10% de atividades inovadoras no polo, usando os recursos disponíveis.
3.4. Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 75%
4.1. Abranger 70% de colaboradores em formação interna ou externa.
4.2. Obter um nível de avaliação de desempenho de 80% dos colaboradores no nível 4 ou 5.
4.3. Promover o espírito de equipa e cooperativo, planeando e desenvolvendo uma atividades extraprofissional para
todos os colaboradores da organização, aproveitando as sinergias internas.

Polo da Inserção socioprofissional
Objetivos específicos
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1.1. Realizar candidaturas para a dinamização de ações de formação financiadas.
1.2. Obter uma aprovação de 70% das candidaturas submetidas.
1.3. Obter um custo/hora de formando igual ou inferior a €2,50.
1.4. Realizar os pedidos de reembolso de 2 em 2 meses, sem qualquer atraso.
1.5. Implementar o plano de formação da APSCDFA, de modo a obter uma taxa de execução de 85%.
1.6. Obter uma taxa de volume de formação igual ou superior a 80% na formação não financiada.
1.7. Obter uma taxa de volume de formação igual ou superior a 85% na formação financiada.

2.1. Realizar ações de controlo à formação profissional, obtendo menos de 3 não-conformidades em
auditorias internas.
2.2. Obter uma taxa de satisfação de 90% de formandos pelos menos no nível 4.
2.3. Manter o número de reclamações abaixo de 2, por quadrimestre
3.1. Obter uma taxa de execução nos PI´s de 75%.
3.2. Manter o número de ocorrências abaixo das 2 por quadrimestre, na formação profissional promovida por esta
organização.
3.3. Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 6.2, no mercado laboral.
3.4. Motivar os formandos de modo a manter a taxa de desistentes abaixo dos 10%.
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4.1. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento aos formadores de modo a reduzir as situações de nãoconformidade em documentos.
4.2. Obter uma taxa de satisfação de 85% dos formadores pelo menos no nível 4.

Polo do Bem-estar
Objetivos específicos

Resultado

1.1. Manter ou aumentar o número de clientes a usufruir dos serviços externos de fisioterapia, face ao ano
transato.
1.2. Manter ou aumentar os clientes na área da atividade física.
1.3. Aumentar 3% as receitas do polo face ao ano transato.
2.1. Implementar o procedimento de avaliação de satisfação no polo, obtendo um nível igual ou superior a 4,
nos questionários.
2.2. Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.
3.1. Realizar publicações de informações periódicas para divulgação dos serviços ou atividades do polo.
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Comparativo orçamentado / realizado
Conta

Descrição

61
62
63
64
65
66
67
68
69

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade
Perdas por redução do justo valor
Provisões do período
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento

71
72
73
74
75
76
77
78
79

Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e legados à exploração
Reversões
Ganhos por aumento do justo valor
Outros rendimentos ou ganhos
Juros, dividendos e outros rend. similares

Orçamentado

Realizado

Variação (%)

€

150.574,15

€ 150.887,32

0.20%

€

411.954,34

€ 419.278,22

1.77%

€

683.799,47

€ 745.771,53

€

124.151,31

€ 93.586,51

€

2.250,00

€ 11.698,98

€

-

€

-

€ 20.000,00

€

420%
-100,00%

€

194.601,19

€ 177.480,15

€

32.197,35

€

43.984,90

€ 1.599.527,81

€ 1.662.687,61

€

€

€

354.138,41

9.06%
-32.65%

-9.65%
-36.61%

-

€ 536.942,62

€

-

€

-

€

-

€

-

51.62%

€ 1.303.555,30

€ 1.158.299,74

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.180,00

€

33.186,97

521.50%

€

12.000,00

€

11.970,00

-0.25%

€ 1.674.873,71

12.50%

€ 1.740.399,33

Na elaboração do orçamento para o ano 2015, a APSCDFA, teve em conta os resultados acumulados
ao mês de Setembro do ano 2014.
Pela análise do quadro podemos verificar que superámos o objetivo da conta 72 – Prestações de
serviços. Com os novos serviços disponíveis, e com a aquisição do Lar Santa Teresa, reforçou-se a angariação
de novos clientes nas várias respostas sociais, permitindo assim um crescimento significativo.
Do lado dos gastos, a conta de gastos com o pessoal (conta 63), teve um aumento significativo em
relação à previsão, devido ao facto da Organização ter adquirido o Lar de Santa Teresa.
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Contribuição de cada conta para os resultados

Conta

Descrição

2015

%

RENDIMENTOS
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e legados à exploração
Reversões
Ganhos por aumento do justo valor
Outros rendimentos ou ganhos
Juros, dividendos e outros rend. similares

€
€

536.942,62

€

-

€

-

€

1.158.299,74

€

-

€

30.85%

66.55%

-

€

33.186,97

1.91%

€

11.970,00

0.69%

Subtotal € 1.740.399,33

100,00%

GASTOS

43

61
62
63
64
65
66
67
68
69

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade
Perdas por redução do justo valor
Provisões do período
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento

€

150.887,32

9.07%

€

419.278,22

25.22%

€

745.771,53

44.85%

€

93.586,51

5.63%

€

11.698,98

0.71%

€

-

€

20.000,00

1.20%

€

177.480,15

10.67%

€

43.984,90

2.65%

Subtotal € 1.662.687,61

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 45,40%) destina-se a gastos com o pessoal,
seguindo-se os fornecimentos e serviços externos, que absorve cerca de 25,52% do valor da despesa.
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Rendimentos

Conta

Descrição

2015

72 Prestações de Serviços
7211 Matrículas e mensalidades de Utentes
Infância / Juventude
Terceira Idade
Deficiência
7215 Comparticipação de Utentes
Comparticipação de Utentes
7216 Meios Comp. Diag. Terapêutica
Fisioterapia
Ginásio / Piscina
7217 Outros Serviços
Universidade Sénior
Serviço alimentar a escolas
Cantina Social
722 Quotizações e Joias
Quotizações e Joias
725 Serviços secundários
Serviços secundários

2014

€

34.527,84

€

37.724.53

-9.25%

€

332.187,25

€

221.642,40

49.88%

€

28.078,96

€

16.472,33

70.46%

€

10.964,50

€

€

1.609,00

€

1.778,00

-10.50%

€

1.146,15

€

1.223,29

-6.70%

€

1.416,00

€

2.156,00

-52.26%

€

68.939,92

€

58.959,60

16.93%

€

23.712,50

€

29.872,50

-25.98%

€

567,48

€

41.719,60

€
€

34.360,50

Subtotal € 536.942,62
75 Subsídios, doações legados à exploração
7511 Subsídios Centro Distrital
Infância / Juventude
Terceira Idade
Deficiência
7512 Outras Entidades
Instituições Particulares
Município
752 Subsídios de outras entidades
POPH / IEFP

Variação (%)

€

-

100.00%

412.115,73

-21.42%
30.29%

€

83.361,42

€

84.940,67

-1.89%

€

414.568,68

€

420.498,42

-1.43%

€

305.954,35

€

303.056,33

0.95%

€

2.577,57

€

-

100.00%

€

-

€

-

€

397.844,13

€

351.837,72

Subtotal € 1.158.299,74

€ 1.206.339,55

-13.08%
-4.15%

Analisados os resultados constatou-se um decréscimo nas mensalidades no polo da infância e
juventude, que se justifica pelo fluxo migratório, redução da natalidade na região, em contrapartida do polo
da terceira idade, que aumentou significativamente, pelo que a organização deve continuar a apostar na
angariação de novos clientes, como já foi referido e no reforço de outros serviços. No entanto, há a salientar o
saldo positivo de 30.29% em relação ao ano 2014.
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No que respeita aos subsídios à exploração podemos verificar uma ligeira diminuição em todas as
respostas, com exceção do polo da diferença.
Resumo Geral (gastos / rendimentos)
Conta

Descrição

2015

2014

Variação (%)

RENDIMENTOS
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e legados à exploração
Reversões
Ganhos por aumento do justo valor
Outros rendimentos ou ganhos
Juros, dividendos e outros rend. similares

€
€
€
€
€
€
€
€

536.942,62
1.158.299,74
33.186,97

€
€
€
€
€
€
€
€

412.115,73
1.206.339,55
51.966,64

0,00%
30.29%
0,00%
0,00%
-4.15%
0,00%
0,00%
-56.58%

€

11.970,00

€

16.989,99

-41.94%

Subtotal € 1.740.399,33

€ 1.687.411,91

3.14%

GASTOS

45

61
62
63
64
65
66
67
68
69

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade
Perdas por redução do justo valor
Provisões do período
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento

€
€

150.887,32
419.278,22

€
€

139.249,89
352.419,37

€

745.771,53

€

674.034,72

10.64%

€

93.586,51

€

109.133,30

-16.61%

€

11.698,98

€

100.00%

€

0,00%

€

-

€

20.000,00

€

€
€

177.480,15
43.984,90

€
€

Subtotal € 1.662.687,61

8.36%
18.97%

100.00%
175.691,23
34.014,60

€ 1.484.543,11

1.02%
29.31%
12.00%

Da análise do mapa de cômputo geral verificamos um ligeiro aumento da receita em relação ao ano
2014, na ordem dos 3.14%, que se deve às rúbricas de prestação de serviços, que teve um aumento
significativo. Contrariou a tendência das rúbricas de subsídios à exploração, dos outros rendimentos e ganhos
e dos juros de depósitos a prazo.
Do lado dos gastos a rúbrica de CMVMC, teve um aumento de cerca de 8.36%, os gastos com
financiamento tiveram um acréscimo de 29.31%, que se devem ao empréstimo contraído no Montepio Geral,
da linha de crédito à economia social. Houve um aumento substancial de gastos, essencialmente de gastos
com pessoal, como já referido atrás, devido à aquisição do Lar Santa Teresa. Só houve uma diminuição na
rubrica de gastos de depreciação, apesar do aumento do ativo pela compra do referido Lar, neste ano
verificou-se a amortização total de vários bens.
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Evolução dos gastos com pessoal

Conta

Descrição

2015

2014

2013

2012

€ 745.771,53

€ 674.034,72

€ 665.577,14

€ 688.485,82

€ 745.771,53

€ 674.034,72

€ 665.577,14

€ 688.485,82

63 Custos com Pessoal
Variação salarial
Subtotal

46
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