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O ANO 2020 EM SÍNTESE 

 

O presente documento visa dar conhecimento público do trabalho desenvolvido pela Associação de 

Promoção Social de Fornos de Algodres – APS ao longo do ano 2020, evidenciando os resultados alcançados 

e os recursos afetos. Assim, importa frisar a transparência desta gestão. 

Num ano atípico, com um dos desafios maiores da sua existência, a pandemia que assolou o mundo, 

a APS comprometeu-se fortemente com medidas que assegurassem a proteção de todos os seus clientes, 

significativos, colaboradores, parceiros e os demais utilizadores da mesma. Adaptaram-se práticas, 

intervenções e atividades de modo a manter alguma normalidade dentro dos nossos serviços, nesta que foi 

uma luta desigual contra um inimigo invisível. O impacto do surto pandémico no planeamento e 

desenvolvimento das atividades, limitou o nível de execução de alguns objetivos e atividades do plano de 

desenvolvimento e ação 2020 bem como dos planos de atividades socioculturais das várias respostas sociais.  

Salienta-se a resiliência e a coragem de continuar a apostar em iniciativas inovadoras e em melhorias 

de serviços que garantam cada vez mais e melhores respostas à comunidade. E em 2020, a APS foi audaz não 

perdendo, apesar das circunstâncias, esta capacidade de inovar e de se reinventar.  

Dentro dos nossos 10 edifícios, 1 não conseguiu passar incólume ao vírus, tendo infelizmente a 

lamentar o falecimento de 1 cliente. Tivemos de encerrar centros de dia, creche, CATL e CACI, GIP e 

Formação profissional durante alguns meses, no entanto nunca deixamos as nossas pessoas (clientes, 

significativos, colaboradores) sem apoio, tentando, de alguma forma, estar presentes e em alguns casos, 

mantendo o apoio nos seus domicílios. Munimo-nos das melhores armas para travar este inimigo e garantir 

a segurança de todos. Não sendo possível fazermos mais, temos por isso consciência de dever cumprido.  

Apesar da pandemia ter dominado o ano, consideramos que a APS não estagnou, continuando a 

desbravar novos caminhos, novas respostas e novos projetos sempre em prol dos clientes e, 

consequentemente, da comunidade. Anos atípicos merecem da nossa parte respostas extraordinárias para 

alcançar sucessos, não só em termos de gestão organizacional, como também em termos de intervenção 

junto às pessoas que de nós precisam.    

 Sob o ponto de vista financeiro, foi um ano difícil, mas esta organização primou por manter os 

serviços com segurança, investindo em equipamentos de proteção individual e avançou com obras de 

requalificação e adaptação nalguns edifícios, Santa Teresa e Muxagata, que permitiram aumentar a segurança 

de todos. Aproveitámos também o facto de o Centro de Dia de Fornos ter estado encerrado para fazermos 

uma intervenção de fundo que há muito se impunha.  

Sentimos particularmente, a consciência de dever cumprido, mesmo que tenhamos ficado aquém das 

metas que traçamos para o ano. Metas essas que foram delineadas numa altura em que nada fazia prever esta 

realidade. 

A todos os que se dedicaram a esta luta, o nosso bem-haja.  
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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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OFERTA DE SERVIÇOS 

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 

 

 

 



Associação de Promoção Social,  

Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 
 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

P
ág

in
a8

 

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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Polo Resposta social Público-alvo Serviços 

In
fâ

n
c
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Ju
ve

n
tu

d
e
 Creche 

Crianças dos 4 meses aos 3 

anos 
- Acolhimento, guarda, proteção e cuidados básicos; 

- Alimentação (almoço e/ou lanche); 
- Promoção de saúde; 

- Apoio educativo-pedagógico; 

- Apoio socio lúdico; 

- Acompanhamento para deveres escolares. 

CATL Jardim-de-infância Crianças dos 3 aos 6 anos 

CATL 1º ciclo Crianças dos 6 aos 10 anos 

T
e
rc

e
ir

a
 I

d
a
d
e
 

Centros-de-dia 

Pessoas de 65 ou mais anos 

- Cuidados de higiene e de imagem; 

- Refeições (entrega e/ou apoio); 

- Cuidados de saúde; 

- Administração terapêutica; 

- Higiene habitacional ou do espaço individual; 

- Transportes; 

- Tratamento de roupas; 

- Apoio na aquisição de bens e serviços; 

- Acompanhamento ao exterior; 

- Apoio psicossocial; 

- Atividades socioculturais. 

Centros de noite 

Lar / ERPI 

Apoio domiciliário 

(SAD)  

D
if

e
re

n
ç
a

 

Centro de Atividades 

Ocupacionais 

Pessoas portadoras de 

deficiência a partir dos 16 

anos 

- Atividades estritamente ocupacionais; 

- Atividades socialmente úteis; 

- Atividades de desenvolvimento pessoal e social; 

- Atividades lúdico-terapêuticas; 

- Refeições; 

- Apoio de 3ª pessoa (alimentação, necessidades fisiológicas); 

- Administração terapêutica; 

- Transportes. 

Centro de Recursos 

para a Inclusão (CRI) 

Crianças e jovens com 

necessidades educativas 

especiais (NEE) 

 - Apoio à avaliação especializada das crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente; 

- Apoio à execução de atividades de enriquecimento curricular, 

designadamente a realização de programas específicos e prática 

de desporto adaptado; 
- Apoio à elaboração, implementação e acompanhamento de 

programas educativos individuais; 

- Desenvolvimento de respostas educativas no âmbito da 

educação especial, entre outras, ensino do Braille, do treino 

visual, da orientação e mobilidade, terapias, acompanhamento 

psicológico e ensino da língua gestual portuguesa; 

- Apoio à transição dos jovens para a vida pós-escolar, 

nomeadamente para o emprego. 

In
se

rç
ã

o
 S

o
c
io

p
ro

fi
ss

io
n
a
l 

Formação Profissional 

Pessoas em idade ativa, 

desempregadas ou 

empregadas com ou sem 

deficiência e incapacidade 

Formação profissional: 

   - Tipologia 3.01 – Qualificação de pessoas com deficiência e 

incapacidade 

   - Não-financiada 

Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) 

Pessoas em idade ativa, 

desempregadas ou 

empregadas com ou sem 

deficiência e incapacidade 

- Informação sobre ofertas de emprego, estágios ou formação; 

- Apoio à contratação para empresas; 

- Divulgação de medidas de apoio ao emprego; 

- Encaminhamento ou pré-seleção de candidatos; 

- Integração de candidatos em ofertas formativas; 

- Sessões de informação. 
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PROJETOS DE INOVAÇÃO EXECUTADOS EM 2020 

 

REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL – RLIS  

 

Terminada em junho de 2020 a RLIS foi um projeto desenvolvido ao longo de 3 anos e meio.  

 

 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. 

 

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 

 

Este projeto encontra-se a decorrer na APS desde janeiro de 2019, contando já com 14 clientes 

distribuídos por: Fornos de Algodres, Mangualde, Celorico da Beira e Seia. 

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; 
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 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: 

 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 

 

 Desenvolvido desde julho de 2019 nesta organização, este programa tem vindo a ter sucessivas 

renovações estando ativo até ao presente. 

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 
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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; 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. 

 

ADAPTAR SOCIAL + 

 

No decorrer do contexto pandémico provocado pelo COVID-19 esta organização teve de efetuar 

uma série de alterações e ações de melhoria de forma a 

cumprirmos as ações e linhas orientadoras emanadas pelo 

ISS e própria DGS, bem como próprio plano de 

contingência (inicialmente geral, neste momento existente 

por edifício/RS). Desta forma, além da aquisição sistemática 

de EPI para todos os colaboradores e clientes de todas as 

respostas sociais, foi adquirido produtos de desinfeção, 

bem como a aquisição de dispensadores automáticos para todos os edifícios e espaços, bem como a aquisição 

de acrílicos para as ERPI e construção de divisórias físicas nos espaços comuns das Respostas Sociais. 

Há ainda a evidenciar que a sinalética produzida atendendo os circuitos a respeitar foram 

desenvolvidos internamente, não sendo alocados custos nessa rubrica. 

As despesas elegíveis apresentadas estão devidamente identificadas e foram desenvolvidas entre o 

período de 20-03-2020 a 11-08-2020.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

• APSCDFA pretende ser uma organização de referência ao nível nacional na
dinamização de atividades integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em
contexto rural, tendo em conta os vários estratos populacionais que constituem a
nossa envolvente.

VISÃO

• Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

MISSÃO

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

POLÍTICA DA QUALIDADE
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ORGANOGRAMA 
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INDICADORES DE IMPACTO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Cremos que mais facilmente poderemos melhorar aquilo que é mensurável, logo, todos os anos 

realizamos uma cuidada análise aos nossos indicadores de impacto da organização de modo a podermos 

verificar o nosso desempenho, bem como introduzir medidas de melhoria que possam melhorar a dinâmica 

da organização. 

 

 

 

O gráfico acima é a representação da taxa de execução anual dos programas de ação e orçamento 

dos anos indicados.  

No presente ano obteve-se uma taxa de 52%, considerada boa atendendo ao contexto pandémico. 

Há objetivos diretamente influenciados pela pandemia que limitou a intervenção nos serviços desta 

organização. Ainda assim não podemos deixar de estar satisfeitos com o resultado atendendo às 

contingências, principalmente quando comparado a anos na dita “normalidade”.  
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Estes terão sido os planos que mais sofreram alterações devido à pandemia, não só pelo fecho das 

respostas sociais mas também pela limitação de movimentos imposta por todas as regras de segurança 

adotadas. De um modo geral todas as taxas de execução ficaram abaixo do previsto aquando da elaboração 

dos planos, no entanto por motivos justificáveis.  
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CLIENTES 

 

OS NOSSOS CLIENTES 

 

Em 2020, a APS apoiou pelo menos 364 pessoas, nas suas respostas sociais, passando pelos diversos 

públicos-alvo: crianças, idosos e pessoas com deficiência, atendendo às especificidades de cada um. Num ano 

atípico e pautado por alguns meses de encerramento de algumas respostas sociais, o perfil das pessoas 

apoiadas no ano 2020 é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destes clientes 78,6% são do concelho de Fornos de Algodres, 7,6% do concelho de Mangualde, 6,9% 

do concelho de Celorico da Beira, 0,5% do concelho de Aguiar da Beira, 1,4% do concelho de Penalva do 

Castelo, 0,5% do concelho de Trancoso, 1,4% do concelho de Gouveia e 2,2% de outros concelhos do país.  
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Os 341 clientes servidos em 2020 pela APS estiveram distribuídos pelas diversas respostas sociais: 

creche (11,1%), Centro de Atividades e de Tempos livres – CATL - jardim-de-infância (5%), Centro de 

Atividades e de Tempos livres – CATL - 1º ciclo (4,7%), Centro de atividades e capacitação para a inclusão – 

CACI (13,5%), Centro de dia de Fornos de Algodres (2,6%), Centro de dia de Algodres (1,5%), Centro de 

dia de Queiriz (0,6%), Centro de noite de Queiriz (3,5), Centro de noite da Muxagata (2,3%), Lar de Santa 

Teresa (8,2%), Serviço de Apoio Domiciliário (31,7%) e formação profissional (15,2%). 

 

Resposta social 
2016 2017 2018 2019 2020 

N.º 
clientes 

% 
N.º 

clientes 
% 

N.º 
clientes 

% 
N.º 

clientes 
% 

N.º 
clientes 

% 

Creche 25 5,6 39 9,3 33 8,3 41 9,4 38 11,1 

CATL jardim-de-infância 19 4,3 18 4,3 11 2,8 18 4,1 17 5,0 

CATL 1º CEB 16 3,6 21 5,0 20 5,0 20 4,6 16 4,7 

CACI 52 11,7 58 13,8 55 13,8 56 12,8 46 13,5 

Centro de dia de FAG 11 2,5 19 4,5 17 4,3 18 4,1 9 2,6 

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

Centro de dia de Queiriz 7 1,6 7 1,7 6 1,5 3 0,7 2 0,6 

Centro de noite de Queiriz 15 3,4 16 3,8 13 3,3 14 3,2 12 3,5 

Centro de noite da Muxagata 9 2,0 14 3,3 14 3,5 14 3,2 8 2,3 

Lar de Santa Teresa 26 5,9 38 9,0 37 9,3 34 7,8 28 8,2 

Serviço de Apoio Domiciliário 136 30,6 145 34,5 132 33,2 153 35,1 131 38,4 

Formação Profissional 116 26,1 33 7,9 50 12,6 57 13,1 52 15,2 

TOTAL 444 100% 420 100% 398 100% 436 100% 364 100% 
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A tabela acima representa o comparativo anual de clientes servidos pela APS. Salienta-se que estes 

números não representam a capacidade de instalação das respostas sociais mas sim as pessoas servidas ao 

longo do ano, tendo em conta as entradas e saídas nas mesmas.  

 

 

 

O gráfico acima representa o n.º de pessoas servidas desde 2016 até ao presente. Salienta-se que no 

ano 2020 o decréscimo tem como justificação a pandemia. Houve respostas sociais que estiveram encerradas 

e as saídas de clientes por norma não foram repostas, principalmente no que concerne a centros de dia e 

SAD.  

 

Outros projetos/serviços N % 

Gabinete de Inserção Profissional - GIP 1360 68,1 

Centro de recursos para a inclusão - CRI 34 1,7 

Rede Local de Intervenção Social - RLIS 438 21,9 

Incorpora 56 2,8 

Centro de Apoio à Vida Independente - CAVI 16 0,8 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciados - POAPMC 94 4,7 

 1998 100,0 

 

 Este quadro indica o n.º de pessoas servidas noutros serviços/projetos da APS. São números que se 

consideram significativos na dinâmica da instituição e que também merecem destaque nesta análise.  
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INTERVENÇÃO INDIVIDUAL 

 

Ao longo do ano 2020, como vem sendo hábito na organização, a intervenção dos clientes baseou-

se como sempre nos seus planos individuais de acordo com as necessidades e expetativas dos mesmos. 

Salienta-se que a pandemia teve um grande impacto nestes planos individuais em termos de objetivos, uma 

vez que houve restrições que as respostas sociais tiveram de aplicar que, de alguma forma, limitaram a 

intervenção.  

 

 

 

As taxas de execução não atingiram as expetativas iniciais, no entanto, tendo em conta a realidade 

pandémica, considera-se que foi feito o possível dentro das limitações e, apesar de tudo, os resultados foram 

satisfatórios. Além dos serviços encerrados e por isso de um tempo menor de intervenção juntam-se as 

questões de terem sido suspensas algumas intervenções para evitar que os técnicos andassem entre respostas 

sociais e que fossem mais um fator de risco aos clientes. 
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EMPOWERMENT E AUTODETERMINAÇÃO 

 

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. 

 

 

 

Neste ano, a intervenção seguiu os mesmos pressupostos, apesar das condicionantes impostas pelo 

vírus.  

 Apesar de todas as adaptações ao nível da segurança, bem como na limitação de algumas atividades 

os clientes/significativos consideram que a organização mantem um bom nível de empowerment bem como 

fomenta a autodeterminação.  
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Este comparativo anual demonstra que os níveis de satisfação dos clientes com o empowerment e 

autodeterminação, num ano marcado pela pandemia, não teve quebra. Consideramos que estes resultados 

são francamente bons. Até porque em praticamente todas as respostas sociais foi superior ao ano transato.  
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES 

 

Facilitar e encorajar o envolvimento dos clientes em todos os aspetos-chave dos seus serviços e ́ 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. 

 

 

 

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. Salienta-se ainda que esta 

avaliação é referente a um ano atípico em que se tivemos de reinventar as várias respostas sociais.  
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Este comparativo anual demonstra que os resultados obtidos este ano superam os do ano anterior, 

apesar do contexto pandémico. Ficamos agradados por perceber que apesar das contingências os nossos 

clientes se encontram satisfeitos com os nossos serviços.   
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CAPITAL HUMANO DA ORGANIZAÇÃO 

 

OS NOSSOS COLABORADORES 

 

A 31 de dezembro de 2020 a APS tinha nos seus quadros de pessoal 79 colaboradores, embora tenha 

tido no ano 2020 84 colaboradores que rescindiram com a organização ao longo do ano. Estas rescisões 

deveram-se a reformas e términus de contratos a termo.  

Os colaboradores da APS apresentavam o seguinte perfil: 

 

 

 

O perfil dos colaboradores da APS não diverge muito do perfil dos últimos anos: dominância de 

elementos do sexo feminino, maior n.º de pessoas na faixa etária dos 25 anos aos 44 anos e 25,3% de 

colaboradores com nível de escolaridade de 1º ciclo ou inferior e a mesma % de colaboradores com o ensino 

superior.  

 

Sexo

Masculino: 3,8%

Feminino: 96,2%

Idade

18 aos 24 anos: 1,3%

25 aos 44 anos: 51,9%

45 aos 54 anos: 22,8%

55 aos 64 anos: 24,1%

65 ou mais anos: 0%

Escolaridade

1º ciclo ou inferior: 25,3%

2º ciclo: 11,4%

3º ciclo: 17,7%

Secundário: 20,3%

Ensino superior: 25,3%

0

20

40

60

80

2016
2017

2018
2019

2020

64 67 72 78
79

N.º de colaboradores - comparativo anual



Associação de Promoção Social,  

Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 
 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

P
ág

in
a2

7
 

 O gráfico acima representa o n.º de colaboradores efetivos nos quadros da APS a 31 de dezembro 

de 2020. Salienta-se que neste número não se incluem todas as medidas de apoio ao emprego. 

 

Resposta social 2016 2017 2018 2019 2020 

Centro de atividades ocupacionais / sede 13 14 15 15 12 

Creche e CATL 8 7 10 10 9 

Centro de dia de Fornos de Algodres 5 5 4 3 2 

Centro de dia e centro de noite de Queiriz 10 9 10 10 10 

Centro de noite da Muxagata 6 7 7 8 7 

Serviço de apoio domiciliário 8 9 10 14 13 

Projetos 6 6 6 7 14 

Lar de Santa Teresa 8 10 10 11 12 

TOTAL 64 67 72 78 79 

 

No que concerne à distribuição de colaboradores pelas respostas sociais, a mesma mantém-se 

sensivelmente igual de ano para ano, sendo os projetos aquele que teve maior subida em 2020, situação que 

se deve ao projeto CAVI que necessita de contratações para assistentes pessoais.  

 

 

FORMAÇÃO INTERNA 

 

 

53,2% de 
colaboradores em 
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3,30 n.º 
médio de 
horas de 
formação

261 horas de 
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Tendo sido 2020 um ano atípico pelas razoes que todos conhecem, o investimento no 

desenvolvimento de competências ficou abaixo das nossas expetativas uma vez que o n.º de ações de 

formação disponíveis foi baixo e mesmo que tivesse sido mais alto as solicitações do momento estavam a 

obrigar todos os colaboradores a um esforço acrescido por causa da pandemia. 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE COLABORADORES 

 

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.  

 

 

De acordo com o gráfico acima verifica-se que a maior parte dos colaboradores da APS (79%) se 

situaram no nível “Bom”. Temos de salientar que neste ano foram implementadas algumas alterações no 
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processo de avaliação de desempenho, o que faz com que possa haver discrepâncias em relação aos anos 

transatos como poderemos ver no comparativo abaixo.  

 

 

 

Tal como se pode ver a % de colaboradores com muito bom decresceu nos últimos anos, tendo 

este ano sido o mais baixo desde sempre. Esta situação deve-se ao facto de progressivamente se estar a 

objetivar mais o processo de avaliação e também dos avaliadores estarem mais habituados com o processo 

bem como mais exigentes, acompanhando a filosofia da organização. 
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO 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 nível de satisfação dos colaboradores relativamente ao ano 2020 situa-se nos 4.04, numa escala de 

1 a 5. O local que apresenta menor nível de satisfação é o centro de dia e centro de noite de Queiriz, situação 

que foi devidamente analisada e cujas ações de melhoria estão a ser implementadas. O local com maior nível 

de satisfação é o polo de inserção profissional/projetos, seguido da Creche/CATL e Centro de noite da 

Muxagata. 
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O presente comparativo demonstra os resultados anuais da avaliação de desempenho, sendo que o 

ano 2020 foi mais elevado do que os anos anteriores.  

 

 

 

No que respeita à motivação os resultados acabam por ir ao encontro dos resultados dos níveis de 

satisfação dos colaboradores. Apesar de toda a envolvente os resultados encontram-se dentro do expectável.  
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ABRANGÊNCIA E PARCERIAS 

 

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

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

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

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

expetativas da comunidade, possibilitante assim uma intervenção mais adaptada.  

Infelizmente no ano 2020, com a pandemia, o trabalho com os parceiros acabou por reduzir um 

pouco, tendo ficado aquém das nossas expetativas, muito embora seja compreensível face a esta realidade. 

 

 

 

 

Executaram-se as atividades possíveis com os parceiros, sendo que algumas iniciativas acabaram por 

não se realizar por questões de segurança e gestão de momento de crise. Foi um ano cuja maior preocupação 

foi defender as respostas sociais de possíveis surtos, por isso a organização esteve um pouco mais fechada 

do que o habitual.   
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BARREIRAS AO ACESSO E À CONTINUIDADE DE 
SERVIÇOS 

 

A responsabilidade fundamental das organizações que prestam serviços sociais e ́ 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 APS promove a 

continuidade dos seus serviços, de acordo com as necessidades manifestadas pelos clientes. 

 

Indicador 
Polo da infância e 

juventude 

Polo da terceira 

idade 
Polo da diferença 

Polo da inserção 

socioprofissional 
TOTAL 

N.º de clientes com 

continuidade de serviços 
6 18 0 0 24 

 

O quadro acima representa a continuidade de serviços entre as respostas sociais da APS. Recorde-

se que em ano de pandemia, houve algumas respostas sociais que estiveram fechadas e as admissões nas 

respostas sociais da terceira idade, em específico nos lares, estiveram mais limitadas, devido ao contexto, 

bem como às exigências impostas para fazer face à pandemia.  

 

 

Barreiras Descrição 

C
lie

n
te

s/
si

gn
if

ic
at
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o

s 

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, 
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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

cu
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

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.  

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. 

P
ar

ce
ir

o
s 

e
 c

o
m

u
n

id
ad

e
 

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. 

 

 

As barreiras e limitações aos serviços acima descritas acabam por ser idênticas aos anos anteriores pois 

muitas delas são extrínsecas. A estas limitações identificadas acresce ainda a nova realidade pandémica que 

interferiu com toda a dinâmica da organização porque: 

 Obrigou a restruturar as equipas de RH; 

 Obrigou a mudar as dinâmicas com os clientes dentro das várias respostas sociais; 

 Impos novas normas e regras impreteríveis ao funcionamento e consequentemente condicionou o 

mesmo; 

 Condicionou o acesso a algumas respostas sociais. 
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MELHORIA CONTÍNUA 

 

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 APS implementa anualmente várias ações que promovem a 

melhoria da sua intervenção. 

 A APS 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.  

 

 

 

A taxa de execução do plano de melhoria 2020 acabou por ser elevada um pouco também porque 

as ações realizadas foram mais objetivas e mais uma vez porque a pandemia acabou por nos obrigar a pensar 

mais a curto prazo, sendo o foco principal da organização o de evitar surtos nos nossos serviços.  

  

64%

96%
100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIA



Associação de Promoção Social,  

Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 

 
 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

P
ág

in
a3

6
 

INOVAÇÃO 

 

No ano 2020, tendo em conta todo o contexto instalado, a APS não recuou no que toca às suas 

iniciativas inovadoras. Deu-se continuidade aos projetos em desenvolvimento e efetuaram-se diligências no 

sentido de desenvolver mais ações inovadoras que vão ao encontro das necessidades da comunidade e da 

sustentabilidade da organização. Seguidamente apresentam-se os projetos, bem como o ponto de situação 

dos mesmos, até 31 de dezembro de 2020. 

Tipo de projeto Entidade/designação Objetivo  Estado  

1 

INOVAÇÃO 
Implementação de 
acompanhamento 

através de sistemas 
inovadores de 
comunicação 

BPI Séniores 

Implementar metodologias com as novas informações de 
forma a dirimir o isolamento dos idosos, imposto pela 
pandemia e contribuir para o diagnóstico precoce de 
demências 

 Não 
aprovado 

2 
INOVAÇÃO 

NEUROCEDE 
+COESO 

Pretende intervir de forma especializada e humanizada ao 
nível da qualidade de vida das pessoas com demência, 
respondendo à ausência neste território de soluções 
direcionadas para a sinalização, prevenção, despiste e 
diagnóstico de quadros demenciais. 

Aprovado 

3 
INOVAÇÃO 

Europe Diret 
EUROPE DIRET 

O Europe Direct Beiras, Serra da Estrela e Beira Baixa, propõe-
se a promover a participação ativa dos cidadãos através de 
espaços de diálogo, cooperação, capacitação e partilha entre 
os vários Stakeholders da região; promover o trabalho em 
rede; • implementar uma abordagem inclusiva e de reforço 
da proximidade através de uma intervenção assente em 
parcerias locais. 

Não 
aprovado 

4 
INOVAÇÃO 

ADAPTAR SOCIAL + 

ADAPTAR SOCIAL + 
Instituto de 

Segurança Social 

Apoiar a aquisição e adaptações efetuadas decorrente da 
pandemia COVID 19 

Aprovado 

5 
INOVAÇÃO 

Lar Residencial 
PARES 

Construir nova resposta social no âmbito da deficiência de 
forma a dar-se resposta à necessidade sentida a nível regional 

Aguardamos 
resposta 

6 
INOVAÇÃO 
Residência 
Autónoma 

PARES 
Construir nova resposta social no âmbito da deficiência de 
forma a dar-se resposta à necessidade sentida a nível regional 

Aguardamos 
resposta 

7 

INOVAÇÃO 
Ampliação e 

reconversão CN 
QUEIRIZ - PARES 

PARES 
Reconverter em ERPI o Centro de Noite de Queiriz, bem como 
ampliar a capacidade do mesmo de forma a promover a sua 
sustentabilidade económica 

Aguardamos 
resposta 

8 
INOVAÇÃO 

(Re) descobrir a 
Liberdade 

INR, IP 
Realizar duas colónias de férias durante o ano 2021 para 
pessoas com deficiência 

Aguardamos 
resposta 

9 
INOVAÇÃO 
JUST DO IT  

INR, IP 
Realizar atividades inovadoras e inclusivas durante os meses 
de junho a setembro com os clientes do CAO 

Aguardamos 
resposta 

10 
INOVAÇÃO 

3, 2, 1 AÇÃO 
INR, IP 

Promover a conceção e apresentação de espetáculo cultural 
protagonizado pelos nossos clientes de CAO 

Aguardamos 
resposta 
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RESULTADOS OPERACIONAIS DO PLANO DE 
ATIVIDADES 2020 

 

Este capítulo pretende apresentar os resultados ao nível do programa de ação e orçamento 2020. 

Desde já reforça-se novamente que o mesmo foi concebido numa altura que a pandemia não era a realidade 

e por isso há objetivos que acabaram por não ser atingidos devido às readaptações realizadas aos serviços.  

Apesar de tudo consideramos bons os resultados obtidos atendendo ao contexto existente.  

 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS INDICADORES RESULTADO 

1.1. Requalificação do centro de dia/auditório de Fornos de Algodres. Obras concluídas.   

1.2. Ampliar o lar de St.ª Teresa de modo a aumentar a sua capacidade. Obras em curso   

1.3. Adaptação e reconversão do centro de noite da Muxagata. Obras em curso   

1.4. Realizar iniciativas inovadoras com vista a desenvolver o território e suas 
gentes de modo a responder às suas reais necessidades e expetativas, 
fomentando as sinergias locais, o trabalho em rede, consolidando a criação de 
novas respostas sociais e económicas. 

N.º de iniciativas iniciadas 

  

1.5. Remodelação ao nível de equipamentos no polo da infância e juventude.  Remodelações concluídas   

1.6. Dinamizar o Centro de Apoio à Vida Independente, cumprindo com os 
objetivos do mesmos. 

N.º médio de PIAP´s em vigor. 
  

1.7. Prosseguir com a dinamização do programa Incorpora da Fundação La Caixa. Assinatura de contrato semestral    

1.8. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de 
gastos e receitas. 

Desvios inferiores a 2% 
  

2.1. Realizar uma intervenção ajustada aos clientes de modo a promover a 
satisfação dos mesmos. 

Nível de avaliação de satisfação de 
clientes   

2.2. Promover atividades socioculturais ajustadas ao público-alvo permitindo 
assim a dinamização das respostas sociais. 

Taxa de execução dos planos de 
atividades socioculturais   

2.3. Cumprir os objetivos traçados em plano individual do clientes, obtendo uma 
taxa de execução superior ao ano transato.  

Taxa de execução dos objetivos dos 
planos individuais de clientes   

2.4. Sensibilizar os clientes para participarem na avaliação de satisfação e 
diagnóstico de atividades de modo a serem criados planos e estratégias cada vez 
mais ajustadas. 

Taxa de participação de clientes na 
avaliação de satisfação. 

  

3.1. Realizar um acompanhamento mais sistemático de colaboradores de modo 
a promover o aumento da sua motivação. 

Nível de motivação. 
  

3.2. Promover a satisfação de colaboradores através do reforço do trabalho em 
equipa bem como da promoção do sentimento de pertença à resposta social e 
consequentemente à organização. 

Aumento dos níveis de satisfação de 
colaboradores. 
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3.3. Aumentar a participação dos colaboradores na avaliação de satisfação e 
diagnóstico de atividades de modo a contribuírem no planeamento da 
organização. 

Taxa de participação de 
colaboradores na avaliação de 
satisfação.   

3.4. Formar os colaboradores da organização tendo em conta a sua área de 
atuação bem como as suas necessidades de desenvolvimento. 

Taxa de execução do plano de 
formação interna.    

3.5. Promover o nível de desempenho dos colaboradores realizando uma gestão 
mais próxima e eficiente, sensibilizando os mesmos para boas práticas.  

Nível de desempenho de 
colaboradores.   

3.6. Promover consultas de medicina no trabalho, tal como prevê a lei, de modo 
a diagnosticar possíveis problemas dos colaboradores no sentido de 
posteriormente poderem ser adotadas medidas corretivas e/ou de melhoria. 

% de colaboradores abrangidos pelas 
consultas. 

  

4.1. Melhorar a comunicação externa através de informação mais atualizada da 
organização. 

Site atualizado 1 vez por 
quadrimestre   

4.2. Promover a participação da comunidade na vida da organização. 
Disponibilização de questionários de 
recolha de opinião no site e redes 
sociais   

4.3. Homogeneizar as fardas na organização, de modo a promover uma melhoria 
na imagem organizacional.  

Fardamento concluído e entregue 
aos colaboradores 

  

4.4. Cumprir o plano de comunicação interno definido para a organização. 
Taxa de execução do plano de 
reuniões   

5.1. Revalidar a certificação pelo referencial EQUASS - Assurance, tendo em conta 
as suas atualizações de modo, melhorando o SGQ e consequentmente a 
qualidade dos serviços.  

Revalidação de certificação de 
qualidade 

  
5.2. Dinamizar de forma mais ativa o plano de melhoria da organização, 
procedendo à execução de ações de melhoria que possibilitem um aumento de 
clientes e utilizadores. 

Taxa de execução do plano de ação 
de melhoria.  

  
5.3. Cumprir o plano de auditorias internas no sentido de poder controlar a 
implementação do sistema de gestão de qualidade e realizar ações corretivas 
e/ou de melhoria em caso de necessidade. 

Taxa de execução do plano de 
auditorias internas. 

  
5.4. Proceder às revisões do Sistema de Gestão de Qualidade de acordo com 
cronograma, de modo a poder afinar os processos, procedimentos e respetivos 
impressos.  

Taxa de execução de plano de 
revisões. 
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A NOSSA MARCA, A NOSSA DIFERENÇA 

 

A APS 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; 

o Direção da organização envolvida e participativa, com uma gestão de proximidade ao colaborador; 
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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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INFORMAÇÃO FINANCEIRA 2020 

 

Comparativo orçamentado / realizado 

Conta Descrição Orçamentado Realizado Variação (%) 

      
61  CMVMC   €     163.450,07  €   147.335,96  -9.86%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €     647.775,40   €   406.054,22             -37.32%   

63  Gastos com o pessoal   €   1.121.403,22   €   965.030,19  -13.94%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €       98.802,44   €   102.310,07 3.43%   

65  Perdas por imparidade   €                      -  €                      -     -   

66  Perdas por redução do justo valor   €                      -     €                      -    -   

67      Provisões do período  €                      -  €                      - -  

68  Outros gastos e perdas   €     253.202,18  €    176.666,45 -30.23%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €       29.779,25   €      13.758,98  -53.80%   

     € 2.314.412,56   € 1.811.155,87  
          
           -21.74%   

      
71  Vendas   €                      -       -   

72  Prestações de serviços   €     564.665,30   €    536.006,09  -5.08%   

73  Variações nos inventários da produção   €                      -     €                      -    -    

74  Trabalhos para a própria entidade   €                      -     €                      -     -   

75  Subsídios, doações e legados à exploração   € 1.768.194,91   € 1.552.041,22            -12.22%   

76  Reversões   €                      -     €                      -    -    

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                      -      -    

78  Outros rendimentos ou ganhos   €         7.484,32   €       40.587,98  81.56%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €             652,07   €       20.345,70 96.80%   

  
  
  € 2.340.996,60  € 2.148.980,99              -8,20%     

 

 Na elaboração do orçamento para o ano 2020, a APSCDFA, teve em conta os resultados acumulados 

ao mês de Setembro do ano 2019. 

 Pela análise do quadro podemos verificar que relativamente à conta Prestações de serviços, há uma 

diminuição pouco significativa relativamente ao orçamentado. Quanto aos Subsídios, também houve um 

decréscimo, esse sim, mais acentuado. Assim, os Outros Rendimentos e Juros tiveram uma variação positiva 

bastante significativa, devido à liquidação parcial de aplicação financeira.  

 Do lado dos gastos, todas as contas revelam um decréscimo relativamente ao previsto, exceto a 

rubrica de Gastos de Depreciação. 
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Contribuição de cada conta para os resultados 

 

Conta Descrição 2020 % 

  RENDIMENTOS      

71  Vendas   €                           -     -  

72  Prestações de serviços   €         536.006,09  24.94% 

73  Variações nos inventários da produção   €                           -    -  

74  Trabalhos para a própria entidade   €                           -    -  

75  Subsídios, doações e lagados à exploração   €      1.552.041,22 72.22% 

76  Reversões   €                           -    -  

77  Ganhos por aumento do justo valor   €                           -    -  

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            40.587,98  1.89% 

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €            20.345,70 0.95% 

   Sub-Total   €   2.148.980,99 100,00% 

        

  GASTOS     

61  CMVMC   €          147.335,96  8.13% 

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          406.054,22   22.42% 

63  Gastos com o pessoal   €          965.030,19    53.28% 

64  Gastos de depreciação e amortização   €          102.310,07 5.65% 

65  Perdas por imparidade   €                           -        - 

66  Perdas por redução do justo valor   €                           -    - 

67      Provisões do exercício  €                           -        -               

68  Outros gastos e perdas   €          176.666,45 9.75% 

69  Gastos e perdas de financiamento   €            13.758,98     0.77% 

   Sub-Total   €   1.811.155,87 100,00% 

 

  

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 

na ordem 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 53.28%) destina-se a gastos com o pessoal, 

seguindo-se os fornecimentos e serviços externos, que absorve cerca de 22.42% do valor da despesa.   
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Ganhos 

 

Conta Descrição 2020 2019 Variação (%) 

72  Prestações de Serviços        

7211  Matrículas e mensalidades de Utentes        

   Infância / Juventude   €          24.801,29  €          36.632,33  -32% 

   Terceira Idade   €        394.899,96     €        396.582,91  -0.42% 

   Deficiência   €          31.792,18  €          34.542,48 -7.96% 

      7215 Comparticipação de Utentes    

                     Comparticipação de Utentes €          12.686,00    €           13.135,50     -3.42% 

7216  Meios Comp. Diag. Terapeutica       

   Fisioterapia   €                         -       €              167,00              -100.00% 

   Ginásio / Piscina   €                  40,64  €           1.519,97  -97.32% 

7217  Outros Serviços       

   Universidade Sénior   €                  46,00   €            2.510,25    -98.17% 

   Serviço alimentar a escolas   €          11.274,48  €          58.622,16 -80.77% 

   Cantina Social   €          10.212,50  €          10.037,50 1.71% 

                      Formação  €                        -  €                       - - 

        722 Quotizações e Joias    

                     Quotizações e Joias   €                112,00 €                        - 100% 

725  Serviços secundários      

   Serviços secundários   €          50.141,04  €          31.520,05  37.14% 

         

   Sub-Total   €     536.006,09  €     585.270,15  -8.42% 

          

75  Subsídios, doações legados à exploração        

7511  Subsídios Centro Distrital        

   Infância / Juventude   €          91.653,82  €          95.982,48  -4.51% 

   Terceira Idade   €        557.853,93   €        525.123,50  5.87% 

   Deficiência   €        336.917,24  €        336.304,80  0.18% 

7512  Outras Entidades       

   Instituições Particulares/Outras  €          27.405,95    €                         - 100% 

   INR/POAPMC   €            2.953,72              €          18.761,47  -84.26% 

752  Subsídios de outras entidades       

   POPH / IEFP   €        535.256,56  €        579.291,18  -7.60% 

        

   Sub-Total  €  1.552.041,22  € 1.555.463,43  -0.22% 
  

 

Analisados os resultados constatou-se uma ligeira diminuição nas mensalidades em todos os polos, o 

que também não é alheio à crise pandémica que vivemos.  

Assim, a instituição deve continuar a apostar na angariação de novos clientes, como já foi referido e 

no reforço de outros serviços.  
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Resumo Geral (gastos / ganhos) 

 

Conta Descrição 2020 2019 Variação (%) 

   RENDIMENTOS          

71  Vendas   €                           -     €                           -    0,00%   

72  Prestações de serviços   €          536.006,09   €          585.270,15  -8.41%   

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

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

75  Subsídios, doações e lagados à exploração   €      1.552.041,22   €      1.555.463,43  -0.22%   

76  Reversões   €                           -     €                           -    0,00%   

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

78  Outros rendimentos ou ganhos   €            40.587,98   €            31.152,03  23.25%   

79  Juros, dividendos e outros rend. similares   €            20.345,70   €                  916,51 95.49%   

   Sub-Total   €   2.148.980,99  €   2.172.802.12  -1.10%   

            

  GASTOS         

61  CMVMC   €          147.335,96   €          163.948,17  
 

-10.13%   

62  Fornecimentos e Serviços Externos   €          406.054,22   €          463.049,92  -12.31%   

63  Gastos com o pessoal   €          965.030,19  €          951.371,05  -1.42%   

64  Gastos de depreciação e amortização   €          102.310,07   €            98.837,05  3.39%   

65  Perdas por imparidade   €                           -  €                            - -   

66  Perdas por redução do justo valor   €                           -     €                            -  -   

67      Provisões do exercício  €                           -  €                            - -  

68  Outros gastos e perdas   €          176.666,45     €         176.864,45  0.11%   

69  Gastos e perdas de financiamento   €            13.758,98   €           31.454,35  -56.26%   

            

   Sub-Total   €   1.811.155,87  €   1.885.524,99 -3.94%   

 

 Da análise do mapa de cômputo geral verificamos uma ligeira diminuição da receita, pouco 

significativa, em relação ao ano 2019 na ordem dos 1.10%. 

 Do lado dos gastos também se verificou uma diminuição pouco significativa, mas superior à rubrica 

dos rendimentos, com um a variação de 3.94%.  
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Evolução dos gastos com pessoal 

 

Conta Descrição 2020 2019 2018 2017 

63 Custos com Pessoal         

 Variação salarial   €   965.030,19   €   951.371,05   €   943.309,32   €  830.598,07  

   Sub-Total   €  965.030,19   €  951.371,05   €  943.309,32   €  830.598,07  
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

 Tendo em conta os resultados obtidos em 2019, podemos considerar que em termos financeiros 

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

económico/política, também devido à pandemia da Covid-19 as metas a que nos propusemos foram 

alcançadas, ou seja, o nosso resultado líquido teve um aumento de 16.06%.  

 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 2021 perspetiva, com reservado otimismo, 

pelo menos a manutenção da situação verificada no exercício de 2020. 

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 2020, no valor de «336.458,00» euros, 

tenha a seguinte aplicação: 

Resultados Transitados ..................................«336.458,00 » euros 

 

 

Nota final 

 

Às Empresas e Entidades, aos clientes, aos utentes 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. 

 

 


