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ENQUADRAMENTO 

 

O ano 2019 marca o culminar do quadriénio 2016-2019 desta direção e por isso um momento de 

reflexão e análise do caminho percorrido pela Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos 

de Algodres (APSCDFA), nestes quatro anos. O mote da sustentabilidade e inovação foi sempre pano de fundo, 

numa perspetiva de intervenção focada nas pessoas e para as pessoas.  

 No contexto da economia social, é, atualmente, muito difundido o conceito de "autossustentabilidade" 

económico-financeira das organizações. Tal significa um apelo à sustentabilidade de cada entidade, por si só, 

num quadro de maior autonomia financeira, de menor dependência de recursos escassos ou incertos.  

 Ao longo do ano 2019 desenvolveram-se projetos como a Rede Local de Inserção Social (RLIS), 

dinamizou-se o Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI), implementou-se o programa INCORPORA da 

Fundação La Caixa, melhoraram-se infraestruturas e equipamentos. 

Toda a intervenção desta organização continua a pautar-se pelo rigor e qualidade de serviços numa 

ótica multidisciplinar.  

O presente relatório de atividades e contas 2019 tem como principal objetivo a avaliação do 

cumprimento dos objetivos delineados para o ano, ao mesmo tempo que oferece uma análise do 

desenvolvimento e intervenção desta organização.  

À semelhança dos anos anteriores o presente documento divide-se em duas partes essenciais:  

- Primeiramente o objetivo é a avaliação das atividades, intervenções e objetivos levados a cabo no ano 

2019; 

- Seguidamente a tradução financeira do desenvolvimento do citado ponto anterior.  

 Numa altura em que a pandemia ameaça a vida de todos, bem como de todas as organizações, torna-

se difícil prever o cenário dos próximos tempos no entanto, tudo leva a crer, que tempos difíceis virão. Será 

mais um desafio para a organização que mantém o seu compromisso em ajustar-se e aproveitar as 

oportunidades que possam surgir. “Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução 

de problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. Oportunidades significa explorar 

novos caminhos” (Peter Drucker).  
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O NOSSO VALOR, A NOSSA MARCA 

 

 A APSCDFA exerce a sua atividade baseada na sua missão, assente em valores que constituem uma 

mais-valia para os seus clientes, significativos, colaboradores, parceiros e comunidade. 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 

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; 

o Grande cariz solidário que se traduz nas tentativas de encaminhamento de todas as situações que 

chegam à organização; 

o Pioneira no concelho no que se refere à implementação de um sistema de gestão de qualidade, focado 

no cliente/significativos, com intervenção baseada nas necessidades, potencialidade e expectativas do 

cliente.  

 

 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; 



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

10 

o Direção da organização envolvida e participativa, com uma gestão de proximidade ao colaborador; 

o Organização sólida e com muito respeito e cumprimento pelas obrigações para com os seus 

colaboradores. 

 

 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; 

o Cumprimento de prazos e responsabilidades por parte desta organização; 

o Elevado espírito de interajuda para com outras instituições do concelho. 

 

 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. 

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.  

o Dinamização de projetos inovadores na área social, visando abranger toda a comunidade.  

o A APS é um empregador de referência no concelho, dando alguma preferência em empregar pessoas 

do concelho de modo a evitar a desertificação do interior.  
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CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 A Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, fundada em 1987, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com utilidade pública e certificada pelo nível 1 do 

referencial da qualidade EQUASS, que tem 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; famílias; 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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CULTURA ORGANIZACIONAL 

A APSCDFA continua o compromisso formal assumido 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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SERVIÇOS DA ORGANIZAÇA O 

 

Polo da infância e juventude 

 

- Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, apostando no 

desenvolvimento integral das crianças, em estreita relação com os pais, estando atentos a qualquer dificuldade 

que se manifeste.  

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

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

e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se disponível, a tempo 

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

 

 

Polo da terceira idade 

 

Destina-se a pessoas com 65 ou mais anos e pretende dar respostas aos diversos níveis, desde a 

institucionalização ao apoio no próprio domicílio. Integram este polo: 

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

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

melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas. 

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

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

que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite. 

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

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

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

nas localidades de Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro e Queiriz.   

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

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

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

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

satisfação das necessidades dos residentes 
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Polo da Diferença 

 

Este polo é dedicado a pessoas com deficiência e incapacidade, e divide-se de acordo com o seguinte: 

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

ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita ou adquirida. Proporciona aos seus utilizadores um 

leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que através de 

intervenções grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar bem como a 

inclusão social das pessoas que a ele recorrem. 

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

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

participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em parceria com as 

estruturas da comunidade”. Atualmente dá apoio aos Agrupamentos de escolas de Fornos de Algodres, 

Mangualde, Celorico da Beira e Penalva do Castelo.  

 

Polo da Inserção socioprofissional 

 

Este polo pretende dar resposta em termos de integração profissional na comunidade envolvente, sendo 

constituído por: 

- 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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PROJETOS A DECORRER 

 

REDE LOCAL DE INSERÇÃO SOCIAL – RLIS  

 

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

no desenvolvimento da ação social; 

 Visa potenciar uma articulação planeada dos diversos organismos 

envolvidos para garantir o interesse público; 

 Promove a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes 

estratégias de ação em resposta às necessidades sociais. 

(Despacho 11675/2014 de 18 de setembro) 

 

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

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

emergência social.  

Atendimento social – atendimento de primeira linha, personalizado, que responde às situações de crise ou de 

emergência sociais.  

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

problemas sociais. 

 

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

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

Objetivos do SAAS: 

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

situação; 

 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 

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

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

 Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

 Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional. 
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CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE – CAVI 

 

O Modelo de Apoio à Vida Independente – MAVI, materializa-se através da criação de Centros de Apoio à Vida 

Independente (CAVI), estruturas responsáveis pela disponibilização de assistência pessoal às pessoas com 

deficiência (nº 1 do Artigo 20º do Decreto-Lei nº 129/2017, de 9 de outubro). 

 

A implementação do MAVI concretiza-se com a disponibilização de 

assistência pessoal, através de Centros de Apoio à Vida independente 

(CAVI), entidades responsáveis pela operacionalização dos respetivos 

projetos-piloto, cofinanciados no âmbito dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento – Programas Operacionais do Portugal 

2020. 

 

A assistência pessoal corresponde a um serviço especializado de apoio à vida independente, através do qual é 

disponibilizado apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade para a realização de atividades que, em razão 

das limitações decorrentes da sua interação com as condições do meio, esta não possa realizar por si própria. 

Cabe à própria pessoa com deficiência ou incapacidade ou a quem a represente legalmente, a solicitação de 

assistência pessoal, através da manifestação formal de interesse, junto de um CAVI da sua zona de residência. 

A assistência pessoal poderá ser disponibilizada em diversas áreas: 

 Atividades de apoio nos domínios da higiene, alimentação, manutenção da saúde e de cuidados 

pessoais; 

 Atividades de apoio em assistência doméstica; 

 Atividades de apoio em deslocações; 

 Atividades de mediação da comunicação; 

 Atividades de apoio em contexto laboral; 

 Atividades de apoio à frequência de formação profissional; 

 Atividades de apoio à frequência de ensino superior e de investigação; 

 Atividades de apoio em cultura, lazer e desporto; 

 Atividades de apoio na procura ativa de emprego; 

 Atividades de apoio à criação e desenvolvimento de redes sociais de apoio; 

 Atividades de apoio à participação e cidadania; 

 Atividades de apoio à tomada de decisão, incluindo a recolha e interpretação de informação necessária 

à mesma. 

 

Os destinatários da assistência pessoal (artigo 10º do Decreto-Lei nº 129/2017, de 9 de outubro) são: 
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 As pessoas com deficiência certificada por Atestado Médico de Incapacidade Multiuso ou Cartão de 

Deficiente das Forças Armadas, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 % e idade igual ou 

superior a 16 anos; 

 As pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com doença mental e as pessoas com Perturbação 

do Espetro do Autismo, desde que com idade igual ou superior a 16 anos, podem ser destinatárias de 

assistência pessoal, independentemente do grau de incapacidade que possuam. 

 As pessoas com deficiência com idade igual ou superior a 16 anos que se encontrem abrangidas pela 

escolaridade obrigatória apenas podem beneficiar de assistência pessoal fora das atividades escolares. 

 Os maiores declarados interditos podem beneficiar de assistência pessoal, devendo ser assegurada a 

sua participação ativa no processo da formação da vontade e na efetivação das suas decisões, sem 

prejuízo do regime legal das incapacidades e respetivo suprimento. 

 

 

INCORPORA LA CAIXA 

 

O Programa Incorpora surgiu em 2006, impulsionado pela 

Obra Social ”la Caixa”, com o desafio de melhorar a integração socio-

laboral das pessoas em situação ou em risco de exclusão social, 

gerando oportunidades de ocupação na empresa ordinária com apoio 

e seguimento por parte do pessoal técnico do Programa. 

 

O Incorpora é um programa de integração socio-laboral, cuja finalidade é promover a inserção laboral 

na empresa ordinária de pessoas em situação ou em risco de exclusão social. 

 

Trata-se de um programa de intermediação que combina de forma ótima as necessidades do tecido 

social e empresarial, para assegurar o êxito da inserção laboral na empresa por parte das pessoas beneficiárias 

do Programa. Está em clara sintonia com o objetivo específico de luta contra a pobreza e a exclusão social 

estabelecido nos programas-quadro da União Europeia e dos Estados-membros, no âmbito das políticas sociais, 

já que a inserção laboral promove a inclusão social. 

 

O Programa Incorpora da Obra Social ”la Caixa” pretende:  

 Contribuir para a integração socio-laboral das pessoas atendidas, em situação ou em risco de exclusão 

social.  
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 Oferecer às empresas uma alternativa de responsabilidade social 

empresarial em integração laboral, gerando maiores 

oportunidades de emprego na empresa ordinária para as pessoas 

atendidas.  

 Potenciar a profissionalização e a formação dos e das profissionais 

do conjunto de entidades sociais aderentes ao Incorpora.  

 Promover territórios socialmente responsáveis, que contribuam 

para dar respostas às necessidades da pessoa em situação ou em 

risco de exclusão social e que favoreçam a igualdade de oportunidades. 

 

 

PROJETOS PARA A DEFICIÊNCIA COM APOIO DO I.N.R. 

 

Anualmente esta organização realiza atividades para a deficiência com o apoio do Instituto Nacional de 

Reabilitação. Ao longo do ano 2019, foram realizados os seguintes projetos: 

 

 Sons na diferença – o presente projeto visou potenciar o atelier de música já existe na organização, 

dando-lhe uma nova dinâmica, com diferentes recursos, permitindo assim às pessoas com deficiência 

beneficiar de música, com um objetivo terapêutico e de aprendizagem, que culminou com dois 

concertos: um em Fornos de Algodres e outro em Trancoso. Estas atividades realizaram-se entre 1 de 

março e 31 de dezembro de 2019. Considera-se que teve uma ótima recetividade por parte dos clientes, 

uma vez que puderam ter dois profissionais da área disponíveis para ensinar, numa área (música) que 

lhes diz muito.  
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 In & Out – este projeto teve como principal objetivo possibilitar a realização de diversas atividades na 

altura do verão. Como vem sendo hábito da resposta social CAO levar os seus clientes a atividades 

diferenciadores, e tendo já experimentado, barco, avião e parapente, desta vez experimentaram um 

voo em balão de ar quente e ainda puderam experimentar as ondas numa prancha de surf. Foi uma 

experiência incrível que certamente ficará para sempre no coração de todos. Também inserido neste 

projeto puderam participar num trail, atividades de reflorestação no concelho e ainda ver um concerto 

em Trancoso da fadista Mariza, que carinhosamente possibilitou a interação com ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viajar sem barreiras – este projeto pretende oferecer a possibilidade de 

uma estadia para férias num local diferente, tendo por base os gostos 

dos clientes com deficiência. Por norma, fazemos um diagnóstico dos 

locais que eles gostariam de visitar 

para posteriormente se proceder à 

escolha. 

Neste ano houve dois momentos de colónia de férias: um na 

Serra, outro na praia da Tocha. Todos gostaram imenso e ficaram 

com vontade de continuar com estas atividades. 
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FUNDAÇÃO EDP – CAO EFICIENTE 

 

A Fundação EDP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, 

criada pela EDP – Energias de Portugal, S.A. em Dezembro de 2004. 

A constituição da Fundação EDP veio consolidar o compromisso do Grupo EDP 

com o imperativo de cidadania que tem assumido ao longo da sua existência, 

demonstrando uma preocupação de afirmação de modernidade e de reforço do 

apoio a causas relevantes. 

O presente projeto “CAO-EFICIENTE” nasceu da necessidade de 

promover uma maior eficiência energética e ao mesmo tempo melhorar 

efetivamente o conforto térmico de alguns espaços do centro de aticidades ocupacionais da APSCDFA. Esse 

edifício a par de ser utilizado maioritariamente por pessoas com deficiência, não podemos deixar de salientar 

a sua utilização por outros públicos, como é o caso de alunos da universidade sénior (nas aulas de pilates – 

ginásio; informática – sala de informática; tertúlias diversas – sala de convívio), bem como, pelos significativos 

dos diversos clientes de todas as respostas sociais, já que é neste edifício também que funcionam os serviços 

administrativos e financeiros. 

 

No âmbito deste projeto foram estabelecidas diversas intervenções, que mesmo não tivessem sido 

posteriormente aprovadas a nível financeiro pela Fundação EDP consideramos pertinentes e foram realizadas 

na integra. Assim, seguindo a ordem apresentada na candidatura apresentada: 

 Substituição de toda a iluminação do edifício por lâmpadas LED 

 Aplicação de painéis fotovoltaicos 

 Aplicação de AC inverter em 4 salas (ginásio, Sala de informática, sala de convívio e sala de refeições) 

 Substituição do chão do ginásio de forma a promover maior conforto térmico aos seus utilizadores 

 

Decorrente da avaliação efetuada ao projeto, através da auscultação dos utilizadores deste edifício em três 

momentos distintos pudemos verificar uma melhora significativa das áreas intervencionadas, a par disso 

verificou-se uma diminuição efetiva dos custos energéticos quando comparando 2019, com 2018, o que 

promove uma maior eficácia e eficiência do edifício, podendo desta forma esta organização canalizar esta 

poupança efetiva para outros investimentos em prole dos nossos clientes. 
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CAPACITAÇÃO PARA O INVESTIMENTO SOCIAL – URTIGA LAB  

 

O instrumento de financiamento Capacitação para o Investimento Social tem como objetivo apoiar o 

desenvolvimento das competências organizativas e de gestão das equipas que, em entidades da Economia 

Social, estão envolvidas na implementação de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES). 

Este Plano, a implementar ao longo de 18 meses, poderá incluir até 5 intervenções distintas nas seguintes áreas: 

 Modelo de criação de valor 

 Avaliação de impacto 

 Estratégia, parcerias e crescimento 

 Marketing, comunicação e angariação de fundos 

 Estrutura, governação, liderança e recursos humanos 

 Gestão financeira, controlo e risco 

 Gestão de operações e tecnologia de informação 

 

O montante atribuído pode ser utilizado para a contratação de serviços de consultoria formativa, 

mentoria ou ações de formação certificada. 

 

Este instrumento utiliza uma metodologia de custos simplificados de montante fixo, ou seja, pressupõe 

a contratualização, com base em informação detalhada recebida em candidatura, dos outputs que resultam de 

cada intervenção de capacitação, também designados de produtos tangíveis. 

  

Neste âmbito a APS candidatou-se com o projeto Urtiga Lab.  

 

Visão: Constituir-se como uma atividade de referência para o desenvolvimento do concelho. 

 

Missão: Gerar valor, fomentando a integração social, profissional e a criatividade no seio da nossa 

comunidade, elegendo a Urtiga como produto chave para o desenvolvimento do território. 

 

Objetivo Geral: Criar e consolidar um laboratório inclusivo e colaborativo para o desenho de novas 

aplicações para a Urtiga, constituindo ao mesmo tempo um centro produtivo e de recolha de produção familiar, 

fomentando a integração social, profissional, a criatividade e o empreendedorismo de base local. 
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Objetivos Específicos: 

- Criar e consolidar um laboratório inclusivo e colaborativo para o desenho de novas aplicações para a 

Urtiga; 

- Definir planos de intervenção individuais num modelo de co-construção (coaching e mentoring), 

visando o desenvolvimento pessoal e a integração social e profissional dos seniores e de pessoas com 

incapacidade; 

- Criar uma base de dados de novas aplicações para a Urtiga no domínio da Gastronomia, da saúde e 

bem-estar, do turismo e da indústria alimentar; 

- Apoiar e cooperar através da realização de seminários que visem a difusão das potencialidades da 

urtiga, junto da comunidade; 

- Criar ações de capacitação que fomentem o exercício da cidadania e o olhar crítico da comunidade. 

-Estudar e analisar o meio e contexto local, os diversos atores da comunidade (agentes económicos, 

sociais e a comunidade), as suas necessidades e as suas motivações; 

- Dar voz à comunidade mais desfavorecida do ponto de vista económico, social e profissional; 

- Potenciar espaços de partilha de práticas, estratégias e metodologias entre os diferentes 

interlocutores no âmbito da iniciativa. 
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INDICADORES DE IMPACTO DA 
ORGANIZAÇÃO 

 

 Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos no ano 2019 e algumas tendências com base nos 

mesmos, 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. 

 

 

 

 O gráfico acima representa o grau de concretização do plano de atividades 2019, comparativamente 

aos anos transatos. Face ao ano 2018, podemos verificar que a taxa de execução geral do plano de atividades 

teve uma ligeira subida.  

 Analisando aquilo que foi o ano 2019 em termos de clientes e colaboradores, podemos verificar que foi 

um ano de alguma exigência e de reestruturação na organização, devido às crescentes exigentes intrínsecas e 

extrínsecas.  
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CLIENTES 

 A APSCDFA implementa processos com vista à melhoria da intervenção e consequentemente da 

qualidade de vida dos seus clientes, baseada nas necessidades, potencialidades e expectativas dos mesmos e 

de outros potenciais beneficiários, bem como de respetivos significativos. 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.  

Resposta social 
2015 2016 2017 2018 2019 

N.º 
clientes 

% 
N.º 

clientes 
% 

N.º 
clientes 

% 
N.º 

clientes 
% 

N.º 
clientes 

% 

Creche 24 6,1 25 5,6 39 9,3 33 8,3 41 9,4 

CATL jardim-de-infância 26 6,6 19 4,3 18 4,3 11 2,8 18 4,1 

CATL 1º CEB 19 4,8 16 3,6 21 5,0 20 5,0 20 4,6 

Centro de atividades ocupacionais 55 14,0 52 11,7 58 13,8 55 13,8 56 12,8 

Centro de dia de Fornos de Algodres 16 4,1 11 2,5 19 4,5 17 4,3 18 4,1 

Centro de dia de Algodres 12 3,0 12 2,7 12 2,9 10 2,5 8 1,8 

Centro de dia de Queiriz 7 1,8 7 1,6 7 1,7 6 1,5 3 0,7 

Centro de noite de Queiriz 12 3,0 15 3,4 16 3,8 13 3,3 14 3,2 

Centro de noite da Muxagata 12 3,0 9 2,0 14 3,3 14 3,5 14 3,2 

Lar de Santa Teresa 22 5,6 26 5,9 38 9,0 37 9,3 34 7,8 

Serviço de Apoio Domiciliário 114 28,9 136 30,6 145 34,5 132 33,2 153 35,1 

Formação Profissional 75 19,0 116 26,1 33 7,9 50 12,6 57 13,1 

TOTAL 394 100% 444 100% 420 100% 398 100% 436 100% 

 

 

 Relativamente ao quadro acima, podemos verificar que houve uma subida no número de clientes 

relativamente ao ano anterior.  

  

 Salienta-se que estes números são relativos ao número de clientes que foram apoiados por esta 

organização em 2019, não correspondem necessariamente ao número de clientes que se encontra atualmente 

nas várias respostas sociais. 
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De acordo com o gráfico acima, podemos verificar que no que concerne à tendência dos dados podemos 

verificar que nos encontramos em ligeira subida. 

Os gráficos seguintes mostram as tendências no número de clientes servidos por resposta social. As 

respostas sociais CATL jardim-de-infância, centro de dia de Algodres e Formação profisisonal demonstram uma 

tendência decrescente muito embora não seja demasiado significativa. Já o centro de dia de Queiriz tem uma 

tendência decrescente no número de clientes servidos mais significativa, situação que vem sendo reportada e 

é de conhecimento da direção. 
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Caracterização de clientes 

 

 

No que toca à dispersão de clientes por resposta social, podemos verificar que não muda 

significativamente face aos anos anteriores. O polo da terceira idade é o que serve o maior número de clientes. 

As respostas sociais que têm maior número de clientes servidos são o Serviço de Apoio Domiciliário (35%), 

seguido do Centro de Atividades Ocupacionais (13%) e Formação Profissional (13%). 

 

Tal como se pode verificar pelo quadro acima, a maior parte dos clientes desta organização em 2019 

são do sexo feminino, tendência que se verifica todos os anos. 
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Relativamente à faixa etária e indo de encontro às dimensões dos polos desta organização, verifica-se 

que mais de metade dos clientes tem 65 ou mais anos, o que faz sentido pois é o polo com um maior número 

de respostas sociais e consequentemente clientes. 

 A APSCDFA é uma organização que se encontra envolvida em vários projetos para a comunidade. Assim, 

além dos clientes afetos às respostas sociais identificadas, existem ainda mais clientes servidos 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, a Rede Social de Inserção Profissional (RLIS) e o Centro de Apoio à 

Vida Independente (CAVI). 

 

 

Intervenção individual  

 

 A intervenção individual ao cliente é um dos principais enfoques desta organização, tendo o cliente 

como ator principal no seu percurso na organização. Este percurso traduz-se em objetivos individuais que 

permitam conduzir a um aumento do bem-estar e da qualidade de vida.  

 Atualmente a intervenção com o cliente nesta organização faz-se de forma holística, concentrando nos 

mesmos os esforços de uma variada equipa multidisciplinar, que pretende orientar de forma concertada, o 

percurso do cliente na organização, atendendo à sua autonomia e vontade próprias.  
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As taxas de execução de objetivos apresentadas de um modo geral vão ao encontro das expetativas da 

organização. Estas taxas estão sujeitas a um trabalho contínuo entre as equipas multidisciplinares e os clientes. 

As respostas sociais que registam resultados mais baixos são o centro de noite da Muxagata e a formação 

profissional. No primeiro caso a dependência das pessoas acaba por dificultar a obtenção dos objetivos, e no 

caso da formação o facto de muitos dos clientes estarem em contextos de trabalho dificulta o acompanhamento 

dos mesmos.  

 

O gráfico anterior oferece um comparativo anual entre respostas sociais no que concerne à taxa de 

execução dos planos individuais do cliente. De um modo geral têm-se implementado melhorias nos planos 

individuais de forma a estabelecerem-se objetivos viáveis, adaptados, ambiciosos mas ao mesmo tempo 

tangíveis e que façam sentido ao cliente e à equipa que o acompanha. O resultado deste gráfico é por isso 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

CRECHE

CATL JARDIM DE INFÂNCIA

CATL 1º CICLO

CENTRO DE NOITE MUXAGATA

CENTRO DE NOITE DE QUEIRIZ

CENTRO DE DIA DE QUEIRIZ 

CENTRO DE DIA DE ALGODRES

CENTRO DE DIA DE FORNOS DE ALGODRES

LAR DE SANTA TERESA

SAD

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO)

CENTRO DE RECUROS PARA A INCLUSÃO (CRI)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

74,1%

80,9%

95,6%

68,4%

81,5%

100,0%

98,3%

93,5%

79,9%

89,4%

74,6%

73,4%

64,6%

Taxa de execução anual de PI´s

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Creche CATL jardim
de infância

CATL 1º ciclo Centro de
noite

Muxagata

Centro de
noite de
Queiriz

Centro de dia
de Queiriz

Centro de dia
de Algodres

Centro de dia
de Fornos de

Algodres

Lar de Santa
Teresa

SAD Centro de
atividades

ocupacionais
(CAO)

Centro de
recursos para

a inclusão
(CRI)

Formação
profissional

Taxa de execução de PI´s - comparativo anual

2015 2016 2017 2018 2019



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

 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

31 

interessante de modo a perceber o que as introduções de melhorias pode ou não fazer em relação à respetiva 

taxa de execução.  

 

 

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.  

 Desde o processo de implementação do sistema de gestão da qualidade, foram introduzidas formas de 

intervenção que dotem o contexto de medidas que promovam o empowerment e capacitação dos clientes, cujo 

principal objetivo é proporcionar maior autodeterminação e, acima de tudo, que sejam os principais atores do 

seu desenvolvimento.  

 É importante referir que embora a organização reúna esforços no sentido de aumentar o empowerment 

de clientes, muitas vezes estes esforços podem não ser entendidos como tal, atendendo que, de um modo 

geral, as pessoas ainda se encontram um pouco ligadas à visão assistencialista da intervenção.   

 

 

 

 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. Os resultados são 

considerados positivos, embora sejam aproveitados para introduzir melhorias que possibilitem uma melhor 

perceção por parte do cliente em relação às estratégias que fomentam o empowerment e autodeterminação.  
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O gráfico anterior demonstra a evolução da perceção que os clientes têm sobre o empowerment e 

autodeterminação na intervenção das diversas respostas sociais. Consideramos que os resultados são positivos 

na medida em que a opinião das pessoas relativas ao assunto muda, o que significa que estão sensíveis às 

mudanças implementadas. Muito embora no ano 2019, na maior parte dos casos, o nível de satisfação com as 

estratégias de empowerment e autodeterminação tenham baixado, não consideramos necessariamente um 

mau resultado, na medida em que na prática, verificamos um aumento da exigência por parte dos nossos 

clientes, o que na nossa visão é um bom fator, já que demonstra um aumento do sentido crítico dos clientes 

para com os serviços e assim uma maior possibilidade de melhoria dos serviços.   

 

 

Avaliação de satisfação de clientes 

 

A avaliação de satisfação anual oferece-nos uma análise detalhada da perspetiva dos nossos clientes 

em relação a variadas áreas da intervenção das respostas sociais. Através de questionários de avaliação de 

satisfação e de diagnóstico de atividades, possibilitamos aos nossos clientes/significativos serem parte 

integrante na organização das diversas respostas sociais, permitindo a transmissão do seu nível de satisfação 

bem como críticas e sugestões que nos deem inputs para a elaboração de planos cada vez mais adaptados e de 

acordo com as necessidades e expetativas das partes interessadas.  
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 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. Consideramos sempre os 

resultados mais baixos uma oportunidade de melhoria e os resultados mais altos numa oportunidade de 

replicação de práticas para as outras respostas sociais. Após a realização da avaliação de satisfação analisamos 

cuidadosamente o que poderá estar a correr melhor e menos bem em todas as respostas sociais de modo a 

podermos implementar mais ações de melhoria que permitam melhorar o nível de satisfação dos nossos 

colaboradores.  

 

 

Este gráfico comparativo ilustra o desenvolvimento dos níveis de satisfação dos clientes/significativos 

ao longo dos últimos 5 anos. E reflete a análise realizada no ponto anterior.  
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COLABORADORES 

 Tal como preconiza o referencial da qualidade EQUASS – Assurance, que guia a intervenção desta 

organização, um dos fatores 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.  

 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.  

 

 

 

No ano 2019 a organização teve ao seu serviço 78 colaboradores. Salienta-se que este número inclui 

apenas colaboradores que se encontram afetos à organização com contrato a termo ou sem termo, excluindo 

por isso outras pessoas que possam estar integradas em medidas de apoio ao emprego ou em regime de 

prestação de serviços a recibos verdes. A 31 de dezembro de 2019, a organização tinha 75 colaboradores, uma 

vez que saíram 3 colaboradores dos seus quadros.  

Atentos às exigências em termos de legislação e obrigações para com as entidades financeiras, o quadro 

de pessoal da organização obedece aos mesmos e o gráfico anterior demonstra uma subida pouco significativa 

no número de colaboradores da organização. 
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À semelhança do que foi retratado nos clientes, também o polo que consome mais recursos é 

obviamente o polo da terceira idade, atendendo ao número de respostas sociais que integram o polo e também 

por neste estarem respostas sociais abertas 24 horas/dia.  

 

 

 

De um modo geral os recursos não têm tido aumento significativo face a anos anteriores na maioria das 

respostas sociais, no entanto verificou-se algum aumento no lar de Santa Teresa por questões de necessidades 

devido ao facto do público-alvo ser algo dependente pelo que houve necessidade de reforço de pessoal, bem 

como no serviço de apoio domiciliário por questões de reestruturações no serviço.  
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Caracterização de colaboradores 

  

 

 

 Em termos de sexo, existe uma grande dominância do sexo feminino na organização, tendência que 

vem sendo mantida ao longo dos últimos anos e que permanece imutável.  

 

 

 

 No respeitante às habilitações académicas dos colaboradores, verifica-se que maioritariamente 

possuem o 1º ciclo. Salienta-se ainda o número de pessoas com habilitação académica superior que aparecem 

seguidamente, na sua maioria traduzem-se em colaboradores afetos a cargos técnicos e de chefias intermédias. 
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 Relativamente às áreas profissionais, continua a ser, com destaque, a área “operacional” a absorver 

mais colaboradores. Esta área engloba todo o pessoal auxiliar, representando por isso a maior fatia na 

organização. 

 

  

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 

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 
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organização. Salienta-se que este processo pode ainda ajudar a reduzir dissonâncias, ansiedades, tensões e 

incertezas que surjam no decorrer do ano. 

 

 

 

 De acordo com os resultados apurados, verifica-se que todos os colaboradores da organização têm um 

nível de desempenho positivo. Em termos gerais verifica-se que 72% dos colaboradores tiveram um nível de 

desempenho “bom”, 20% tiveram “muito bom” e 8% “aceitável”.  

 

 

 

O gráfico comparativo acima demonstra que o nível “aceitável aumentou face aos anos anteriores. O 

nível “muito bom” mantém a tendência do ano 2018 e o nível “bom” teve uma ligeira descida. A organização 

considera que os resultados estão dentro do expetável. 
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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.  

 

 

O gráfico acima resume os resultados dos colaboradores nas respetivas respostas sociais. Verifica-se 

que o nível médio da organização se situa no nível 3 (3,32), numa escala de 1 a 5. Os colaboradores menos 

satisfeitos encontram-se nos centros de dia de Fornos de Algodres e Algodres, possivelmente pela equipa ser 

mais reduzida. Seguidamente o resultados igualmente baixo nos colaboradores do centro de dia e centro de 

noite de Queiriz. Os colaboradores que têm um nível médio de satisfação mais elevado são nas respostas sociais 

creche e CATL seguidos do polo da inserção socioprofissional.  
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 No gráfico comparativo, pode verificar-se que, em termos gerais, os níveis de satisfação dos 

colaboradores tem tido um decréscimo desde 2015 até 2019. Este decréscimo pode estar ligado ao espírito 

cada vez mais crítico que tem imbuído os colaboradores, desde o início da implementação do sistema de gestão 

de qualidade, como ao aumento das exigências no desempenho que as diversas equipas têm sofrido ao longo 

dos tempos, devido aos imperativos legais e ao desenvolvimento dos tempos.  

 

 

Formação contínua 

 

 A formação contínua representa uma área importante no desenvolvimento estratégico de recursos 

humanos desta organização, assim o investimento dado à mesma representa um peso significativo para a 

APSCDFA. A formação é a melhor forma de colocar os colaboradores em linha com a missão da organização e 

de melhorar a intervenção para com os clientes das diversas respostas sociais.  

Anualmente os colaboradores têm oportunidade de realizar formação de modo a melhorar o seu 

desempenho, de acordo com a função que ocupa.  

No ano 2019 houve uma preocupação com a qualidade da formação dada aos colaboradores tendo 

havido um grande número de horas de formação em benefício dos colaboradores e consequentemente da 

organização.  
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Como podemos verificar pelo gráfico, no ano 2019, 67,1% de colaboradores beneficiaram de ações de 

formação. Salienta-se que a organização se encontra atenta ao disposto na legislação que obriga os 

colaboradores a beneficiarem de 40 horas de formação anual. Comparativamente aos anos anteriores, verifica-

se uma descida no número de colaboradores abrangidos, situação que não carece de especial atenção uma vez 

que no ano anterior houve maior % de abrangidos.  

 

 

 

Dos colaboradores abrangidos por formação interna podemos verificar que tiveram uma média de 52,1 

horas de formação, o que ultrapassa o n.º de horas imposto por lei para os recursos humanos de uma 

organização. 

Verifica-se ainda que comparativamente aos anos anteriores, o n.º médio de horas de formação é 

significativamente superior. 
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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.  

 

 

 

 O gráfico acima representa a variação ao nível das parcerias desta organização, ao longo 

dos últimos cinco anos. No ano 2019 estabeleceram-se mais parcerias do que em 2018 muito embora 

tenha tido anos com um número superior de entidades parceiras. Consideramos que por vezes acaba por 

ser difícil estabelecer maior ligação com entidades parceiras devido à dificuldade em termos de 

conciliação de horários e também por as organizações serem tendencialmente mais “fe chadas” sobre si 

mesmas. 

Esta organização demonstra o seu compromisso em realizar parcerias que possam valorizar a 

intervenção e dar respostas cada vez mais adequadas às necessidades de clientes/significativos e 

comunidade. 
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BARREIRAS AO ACESSO E A  CONTINUIDADE DE 
SERVIÇOS 

 

 A responsabilidade fundamental das organizações que prestam serviços sociais é garantir 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. 

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

organização. 

 

Barreiras Descrição 

C
lie

n
te

s/
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at
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o
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Dispersão de locais de residência 

Derivado à falta de rede de transportes públicos, atualmente a 

APSCDFA encontra-se a abranger 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 angariar 

financiamento para o lar residencial. Esta resposta social tem muita 

procura, principalmente pelos atuais clientes do CAO, cujas famílias se 

encontram cada vez com maior dificuldade em responder às 

necessidades dos 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. 

R
e
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H
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m
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o
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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 

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.  
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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. 

 
Aumento de exigência em relação aos quadros de 

pessoal 

Os aumentos constantes de exigências ao nível do quadro de pessoal 

bem como algumas “certificados de incapacidade temporária” 

obrigam a organização a um esforço acrescido. 
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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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INOVAÇÃO 

  

A APSCDFA é uma organização que nunca se contentou em estagnar e sim expandir e desenvolver 

projetos que sejam uma mais-valia para todas as partes interessadas. Assim, encontra-se sempre atenta à 

conjuntura e contextos, realizando candidaturas que possibilitem explorar novas áreas e desenvolver projetos.  

Além dos projetos que já se encontram em desenvolvimento na APS, o quadro seguinte demonstra os 

esforços da organização no que concerne à candidatura de novos projetos para desenvolver. 

Tipo de projeto Entidade/designação Objetivo  Estado  

1 
INOVAÇÃO 

Entidade Empregadora 
Inclusiva 

IEFP 
Obter distinção a nível nacional como entidade que 
promove a igualdade de oportunidades 

 Não 
aprovado 

2 
INOVAÇÃO 

Centro de Desenvolvimento 
Integral da Criança 

BPI Infância 
Desenvolver atividades inovadoras que possibilitem o 
desenvolvimento holístico da criança 

 Não 
aprovado 

3 
INOVAÇÃO 
Incorpora 

Incorpora - BPI La 
Caixa 

Apoiar pessoas em risco de exclusão social a terem 
acesso a um emprego, contribuindo para construir uma 
sociedade socialmente mais responsável. 

Realizado 

4 

INOVAÇÃO 
We Can- Academia de 

desenvolvimento Integrado 
da Criança 

POISE - Parceiras 
para o Impacto 

Desenvolver atividades inovadoras que possibilitem o 
desenvolvimento holístico da criança 

Não 
aprovado 

5 
INOVAÇÃO 

Centro especializado em 
demências 

POISE - Parceiras 
para o Impacto 

Criar centro multidisciplinar de diagnóstico e 
acompanhamento de pessoas demenciadas 

Não 
aprovado 

6 
INOVAÇÃO 
URTIGA-LAB 

POISE - Parceiras 
para o Impacto 

Criar centro de inovação com base na Urtiga 
Não 

aprovado 

7 
INOVAÇÃO 

Requalificação do centro 
de dia SAD 

LEADER - Renovação 
de aldeias 

Requalificar o edifício do centro de dia, promovendo 
simultaneamente a sua eficiência energética 

Aguardamos 
resposta 

8 Prémio Fidelidade Introdução de atividades inovadoras 
Não 

Aprovado 
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RESULTADOS OPERACIONAIS 2019 

 

Este capítulo pretende apresentar os resultados, primeiramente ao nível do plano estratégico da 

organização, seguido do plano de atividades anual. 

Salienta-se que este foi o último ano do plano estratégico que compreendia os anos de 2016, 2017, 

2018 e 2019. 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO 

 

EIXO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 
2019 

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. 

  

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

Resposta social recapacitada   

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

Nova resposta social em 
funcionamento 

  

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

% de redução nas áreas 
críticas 

-3%  

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

N.º de acordos com a 
segurança social  

≥279  

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  

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  

OE8 - Desenvolver ações de benchmarking.  
N.º de contactos efetuados 
no âmbito deste objetivo 

2  

OE9 - Reforçar e consolidar as parcerias. % de novas parcerias 5%  

3. Orientação para o cliente 
 

Proporcionar experiências 
impactantes na trajetória de 

vida dos clientes/significativos e 
consequentemente na sua 

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%  

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

% de clientes com plano 
individual 

100%  
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qualidade de vida, garantindo 
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 

  

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 

 

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 

  

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 

70%  

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

Manual aprovado colocado 
em vigor 

  

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.  

X  

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 

  

OE19 - Estabelecer um plano de 
comunicação interno.  

Plano de comunicação em 
vigor 

X  

OE20 - Otimizar o modelo de apresentação 
institucional. 

Material de merchandising 
ao dispor 

  

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    

Rever anualmente os processos e 
procedimentos da qualidade. 

Processos e procedimentos 
atualizados 

X  

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

% de execução do plano de 
auditorias internas 

80%  
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PLANO DE ATIVIDADES ANUAL 

 

 Seguidamente será realizada uma análise geral por polo, salientando os aspetos mais importantes em 

termos de resultados anuais. 

Relativamente aos objetivos do plano de atividades 2019, apresentamos o seguinte tableaux de bord, 

tendo em conta os resultados anuais. No ano 2019 tivemos uma taxa de execução do plano de atividades de 

55,2%. Ainda que seja superior ao ano 2018, ainda se encontra aquém das expetativas. De qualquer modo, 

muitas das ações previstas em plano têm uma forte componente externa à organização o que não facilita o seu 

controlo, daí a maior facilidade de desvios.  

 

Objetivos específicos Resultado 

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

1.2. Recapacitar o centro de noite da Muxagata de modo a este se tornar economicamente sustentável, transformando-
o em lar residencial para pessoas idosas.   

1.3. Capacitar o edifício do lar de St.ª Teresa, em específico o piso que se encontra sem utilidade, aumentando a sua 
capacidade de instalação.   

1.4. Responder às necessidades dos clientes do polo da diferença, a diversos níveis, nomeadamente a continuidade de 
serviços para este público-alvo.   

1.5. Reduzir em 2% a despesa da organização, através de ações de controlo financeiro, essencialmente minimizando o 
desperdício.     

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

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

1.8. Executar pelo menos 80% do plano de formação financiada de acordo com o predefinido. 
  

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

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

2.3. Executar o programa do Fundo Europeu de Auxílio às pessoas mais Carenciadas (FEAC-POAMC), servindo pelo 
menos 40 pessoas por mês, em articulação com a cantina social.   

2.4. Manter o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), na organização. 
  

2.5. Implementar “modelo de apoio à vida independente” do projeto piloto de Centro de Apoio à Vida Independente 
(CAVI), apoiando 20 pessoas anualmente.   

2.6. Candidatar e implementar um projeto de centro de estudo e acompanhamento a demências na terceira idade, ao 
nível da região do interior, apoiando 20 pessoas.   

3.1. Criar sinergias que proporcionem um bom ambiente e uma boa intervenção de modo a obter uma boa taxa de 
satisfação de clientes.   
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3.2. Implementar planos individuais a todos os clientes da organização e garantir que os mesmos atinjam uma boa taxa 
de execução.   

3.3. Disponibilizar atividades socioculturais a todos os clientes executando aquilo que se encontra previsto nos diversos 
planos das respostas sociais.   

4.1. Implementar ações de melhoria de forma a conseguirem proporcionar um bom ambiente organizacional e 
consequentemente manter ou aumentar o nível de satisfação dos colaboradores.   

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

4.3. Cumprir pelo menos 80% do plano de formação interna. 
  

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

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

5.1. Cumprir 80% dos objetivos do plano de comunicação. 
  

5.2. Realizar publicações periódicas, de modo a promover os seus serviços e atividades. 
  

5.3. Cumprir o plano de reuniões mensais. 
  

6.1. Promover a contínua sistematização de processos e procedimentos na organização, realizando ações de controlo 
e verificação dos mesmos.   

6.2. Cumprir o quadro de revisões documentais do sistema de gestão de qualidade, implementando as melhorias 
necessárias aos processos e procedimentos em vigor.   

6.3. Implementar ações que permitam a melhoria contínua dos serviços da organização, atingindo uma boa taxa de 
cumprimento do plano de melhoria.   

6.4. Manter a qualidade nos serviços prestados, numa ótima de melhoria contínua respondendo de forma eficaz às 
necessidades e expetativas dos clientes e comunidade.   
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA 2019 

 

Na elaboração do orçamento para o ano 2019, a APSCDFA, teve em conta os resultados acumulados ao 

mês de Setembro do ano 2019.  

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. Quanto à rubrica de juros, verifica-se uma quebra acentuada, 

relativamente ao orçamentado.  

Do lado dos gastos, a conta de gastos com o pessoal teve ligeiro decréscimo, relativamente ao 

orçamentado. A conta de gastos de financiamento teve um aumento ligeiro em relação à previsão, em 

contrapartida houve um aumento na rubrica, outros gastos e perdas. 
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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 25%. 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 50,48%) destina-se a gastos com o pessoal, seguindo-

se os fornecimentos e serviços externos, que absorve cerca de 24,55% do valor da despesa. 
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Analisados os resultados constatou-se um aumento pouco significativo nas mensalidades no polo da 

infância e juventude e no polo da deficiência, mais acentuado no polo da terceira idade.  

 

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

reforço de novos serviços. 
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Da análise do mapa de cômputo geral verificamos um aumento da receita em relação ao ano 2018 na 

ordem dos 20%, que se deve à rubrica de subsídios, que tiveram um aumento considerável.  

 

Do lado dos gastos a rúbrica de gastos, gastos com o pessoal, teve um ligeiro aumento de cerca de 

0,94%, assim, como as rubricas de outos gastos e perdas e de financiamento tiveram um aumento significativo. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

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 2020 perspetiva, com reservado 

otimismo, pelo menos a manutenção da situação verificada no exercício de 2019.  

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

crescimento do volume de negócios.  

Contudo, com a pandemia do covid-19 a pairar no horizonte, quaisquer previsões quanto à sua 

atenuação e à retoma dos negócios é difícil de precisar.  

A Direção propõe que o resultado líquido positivo do exercício de 2019, no valor de 282.403,94 euros, 

tenha a seguinte aplicação:  

 

Resultados Transitados ..................................«282.403,94 » euros  

 

Nota final  

Às Empresas e Entidades, aos clientes, aos familiares que nos honraram com a sua preferência, 

agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços 

empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.  

Às Entidades Bancárias, que assumiram connosco o risco do negócio, tornando-se parceiros 

inseparáveis da nossa jornada, o nosso reconhecimento.  

A todos os trabalhadores que contribuíram para o desempenho da empresa, com o seu profissionalismo 

e dedicação, a Direção expressa o seu agradecimento. 


