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1. ENQUADRAMENTO  
O plano de atividades do C.E.C.D. Mira Sintra – Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, CRL para 2015, é uma 

ferramenta dinâmica de gestão e de enquadramento organizacional que tem como finalidade operacionalizar a estratégia 

definida para a nossa Organização, definida para o triénio 2014-2016, tendo subjacente os princípios da qualidade 

EQUASS e a atual análise da envolvente externa e interna.  

Este plano assume-se como um instrumento de apoio à gestão, respondendo a uma gestão por objetivos, considerando-

se como fatores críticos de sucesso o desenvolvimento e consolidação dos objetivos e atividades operacionais, a 

desenvolver no âmbito das valências e serviços, assim como, os Projetos e Dinâmicas de Inovação, a Responsabilidade 

Social Organizacional e Parcerias,.  

Não podemos, naturalmente, descurar as variáveis, subjacentes às barreiras à continuidade dos serviços que não 

podendo ser controladas pelo C.E.C.D. Mira Sintra, podem ter implicações diretas na prossecução dos mesmos.  

 

 

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 
Visão 

“O C.E.C.D. Mira Sintra pretende ser uma Organização de referência, numa sociedade inclusiva, promovendo a Igualdade 

respeitando a Diferença”. 

 

Missão 

“A Missão do C.E.C.D. Mira Sintra consiste em desenvolver serviços de qualidade para as pessoas com deficiência 

intelectual, multideficiência e outras pessoas em desvantagem, promovendo os seus direitos e contribuindo para a 

melhoria da sua qualidade de vida”. 

 

Valores  

Respeito - Representa a inviolabilidade da integridade física, psicológica e moral, abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, das autonomias, dos valores individuais, das ideias próprias, das escolhas pessoais, crenças e dos espaços e 

objetos pessoais. É um valor primordial e ativo, de todos para todos. 

Valorização da Diferença - Define-se através do respeito pelas diferenças das pessoas, quaisquer que elas sejam, quer 

estas diferenças possam ou não ser consideradas “deficiências ou incapacidades”. 

Evidência da Capacidade - É procurar conhecer e promover as capacidades das pessoas, em vez de dar ênfase às 

dificuldades. 

Confidencialidade - Afirma-se pela proteção de factos e informações relativas aos clientes para que sejam sigilosamente 

guardadas, que não sejam reveladas sem o seu consentimento esclarecido 

Participação Ativa – É garantir o direito que assiste a cada cliente, de participar ativamente nas decisões que afetam a 

sua vida, no quotidiano e nos projetos pessoais. 
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Cooperação - Materializa-se em todas as atividades expressando o carácter da Organização assente na solidariedade e 

inter ajuda entre todos os intervenientes. 

Espírito de Equipa - É o sentimento de pertença a um grupo de trabalho, reforçado pela confiança mútua, respeito 

mútuo, pela comunicação aberta, pela importância do contributo de todos para os objetivos comuns. 

Lealdade - Caracteriza-se por respeitar as hierarquias, agir com sinceridade e honestidade para com todos os 

intervenientes, conferindo credibilidade à Organização. 

Profissionalismo - Trata-se de cumprir as funções, tarefas e responsabilidades atribuídas, em todos os momentos de 

atividade, exercendo grande qualidade humana, técnica e pedagógica. 

Imparcialidade - É agir com seriedade e garantir que os interesses do C.E.C.D. Mira Sintra e dos seus clientes são os 

únicos a ter em conta nas relações com terceiros. 

Parcimónia (Utilização Racional dos Recursos) - Distingue-se por evitar desperdícios na utilização dos recursos e acautelar 

a não utilização, direta ou indireta, de quaisquer bens da entidade em proveito pessoal ou de terceiros. 

Otimismo - É agir com entusiasmo e esperança, invertendo a cultura da vitimização e do queixume, encontrando e 

desenvolvendo os pontos positivos para além da adversidade, procurando ser feliz e fazer os outros felizes. 

Responsabilidade Social e Ambiental - É a integração de preocupações sociais e ambientais no quotidiano da 

Organização e na interação com todas as partes interessadas contribuindo para uma sociedade mais justa e para um 

ambiente mais limpo. 

 

2.1 EIXOS ESTRATÉGICOS  

Para o triénio 2014 – 2016, a Direção do CECD Mira Sintra entende como pertinente e fundamental continuar a gestão 

estratégica da Organização assente em quatro eixos estratégicos que têm vindo a ser desenvolvidos e que importa 

continuar a desenvolver e consolidar. São eles a Governação, a Inovação, a Sustentabilidade e a Qualidade. 

Apresentamos assim, a pretensão do objetivo geral para cada um dos eixos estratégicos, que se consolida com o 

desenvolvimento e intervenção explanados nos diferentes pontos do presente plano, por área de intervenção. 

 

 1 – Governação  

Neste eixo, o grande objetivo é cimentar a organização estabelecida no Organograma da nossa Organização.  

Para além disso, propomo-nos aumentar e melhorar a interação quer entre os diferentes Corpos Sociais, quer entre a 

Direção, a DG e os DE/CE de forma a uma maior aproximação das situações concretas do dia a dia. A presença mais 

assídua de elementos da Direção na nossa CASA será exercida também nesse sentido.  

Sem descuidar, naturalmente, todo o cuidado nos serviços prestados, com base numa intervenção centrada na pessoa, na 

melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes e numa perspectiva assente na pedagogia do otimismo, uma atenção 

especial será dada também aos nossos colaboradores reconhecendo as inúmeras situações de stress a que estão expostos 

e o desgaste que a sua ação exige no seu dia-a-dia.  

Neste triénio queremos reforçar atividades que promovam a transversalidade e a cooperação intervalências de forma a 

melhorar e manter o espírito de unidade de confiança e de lealdade para com os princípios e valores do CECD. Em termos 
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práticos é a transformação/ reconstrução e/ou renovação do espírito consubstanciado no slogan “ Transformar o “Eu em 

Nós”. 

 

2 – Sustentabilidade  

Nesta matéria e tendo em consideração a enorme dependência do financiamento do Estado, iremos continuar a 

procurar/organizar formas de angariação de fundos por um lado e implementar ações que visem um apertado controlo 

dos custos e uma maior rentabilização dos recursos humanos.  

Iremos ainda trabalhar para aumentar as parcerias e envolver movimentos de solidariedade, de responsabilidade social 

das empresas, sobretudo no âmbito do voluntariado interno e externo, que permitam reduzir algumas despesas, 

nomeadamente, na área da manutenção dos equipamentos e da reestruturação/decoração harmoniosa dos seus 

espaços. 

Ao nível das áreas comerciais do C.E.C.D. Mira Sintra, desenvolver ações estruturadas, suportados por um Plano de 

comunicação e marketing, tendentes a fidelizar os clientes existentes e a aumentar o número dos novos clientes nas 

áreas de negócio desenvolvidas pelo CEP e pela CMR. 

 

3 - Inovação  

Neste eixo, continuaremos a desenvolver estudos e projetos que promovam a melhoria da nossa intervenção, a ativação 

dos direitos das pessoas com deficiência tendo em consideração a existência de novas áreas de intervenção e de novos 

utilizadores nomeadamente na área do Diagnóstico Duplo (DD). 

Nesse sentido, continuaremos a aprofundar os nossos conhecimentos nesta matéria, estruturando-os de uma forma mais 

organizada e transversal, com vista à implementação a médio/longo prazo de um serviço especializado em DD, aberto 

não só aos nossos clientes internos mas também à possibilidade de podermos ser um polo de referência para apoio a 

outras organizações e/ ou outros clientes externos. 

Uma atenção especial será dada à área da saúde promovendo a criação do ”Livro de saúde” para os nossos clientes, 

operacionalizando situações de benchmarking anteriormente realizadas. 

Ainda neste eixo, iremos trabalhar para que o C.E.C.D. Mira Sintra possa ser reconhecido como entidade certificada para a 

realização de formação para além daquela que é dada no CFP, de forma a rentabilizar os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos anos de existência do CECD e através de vários projetos finalizados ou em curso (ECC, ECL, NPBCWR). 

Nesta área, iremos implementar a nível interno e externo, de uma forma estruturada e seguindo as orientações 

estabelecidas nos projetos acima referidos, formação para os profissionais de 1ª linha com vista a aumentar as suas 

competências profissionais para melhor intervir neste sector social, onde a formação é escassa ou quase inexistente. 

Aproveitando os saberes dos nossos técnicos e a experiência acumulada ao longo dos muitos anos de vida do C.E.C.D. 

Mira Sintra organizaremos formação interna com o objectivo de ir ao encontro das necessidades de formação detetadas e 

integradas em Plano de Formação, alguma dela inscrita na avaliação de desempenho realizada no final de cada ano. 
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4 - Qualidade  

Neste eixo, importa desenvolver ações de melhoria contínua, continuando a rever processos e procedimentos, assim 

como Documentos estruturantes que se sintam como necessários. 

Será dado especial relevo ao registo de evidências no domínio do benchmarking para que neste triénio se reflita e se 

decida da importância de virmos a trabalhar para a Certificação – Nível de Excelência. 

É também relevante melhorar a disseminação de informação intervalências quer em relação às atividades desenvolvidas 

em cada uma delas quer em relação aos projetos em curso, seus objetivos e resultados utilizando uma maior e melhor 

disseminação de conhecimentos e de articulação de saberes. Pretende-se com isto tirar partido dos conhecimentos 

adquiridos, das ações já desenvolvidas, das boas práticas observadas de forma a introduzir melhorias em função do 

“benchmarking “ realizado. No fundo, queremos rentabilizar a pluridisciplinaridade existente e potenciar os diferentes 

saberes com vista à criação de sinergias. 

 

3. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

A estrutura organizacional do C.E.C.D. Mira Sintra está representada por 7 valências de intervenção: 

 

Educação Especial (EE) 

Intervenção Precoce na Infância (IPI)  

Serviço vocacionado para crianças dos 0 aos 6 anos de idade, com deficiências e incapacidades ou cujo desenvolvimento 

se encontre em risco biológico, estabelecido e/ou ambiental, e suas famílias. Este serviço é prestado por profissionais da 

área da psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, serviço social e terapia da fala e encontra-se integrado no 

Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), mais concretamente na Equipa Local de Intervenção (ELI) de 

Sintra Oriental. 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

Serviço orientado para a inclusão de alunos com deficiências e incapacidades, em escolas do ensino público. Presta 

serviços individualizados de natureza terapêutica, educativa e formativa a crianças e jovens e atua em parceria com os 

agrupamentos de escolas básicas e secundárias, onde intervém. Apoia agrupamentos de escolas com principal 

intensidade para os alunos integrados em unidades de apoio especializado e de ensino estruturado onde integra equipas 

multidisciplinares com especialidades técnicas não existentes nas escolas. Este serviço é prestado por profissionais da 

área da psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e terapia da fala. 

 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

Valência vocacionada para jovens e adultos a partir dos 16 anos de idade, com deficiência intelectual e multideficiência, 

que atua ao nível do desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, tendo em vista a sua inclusão 
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social. O CAO tem um modelo organizacional apoiado no Decreto-Lei 18/89 e encontra-se distribuído por 3 unidades 

funcionais diferenciadas ao nível do atendimento: 

Unidade A – Bem-estar, vocacionada para o desenvolvimento de atividades de bem-estar, ligadas fundamentalmente às 

atividades da vida diária nas suas diversas componentes; 

Unidade B - Apoio ocupacional, em que se desenvolvem atividades com uma forte componente de investimento nas 

autonomias; 

Unidade C - Apoio pelo trabalho, voltada para as atividades socialmente úteis, de preferência desenvolvidas num meio o 

mais integrado possível. 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) está organizado pelas áreas técnicas de Serviço Social (SS), Psicologia, 

Atividade Motora Adaptada (AMA), Terapia Ocupacional (TO) e Conhecimentos Gerais, Tecnologias de Informação e 

Comunicação (CGTIC) onde são realizadas atividades terapêuticas, desportivas, culturais e lúdico-recreativas. 

 
Centro de Formação Profissional (CFP)  

Valência vocacionada para a prestação de serviços na área da formação e do emprego de jovens e adultos com idades 

superiores aos 18 anos e que manifestam necessidades especiais de formação e integração profissional. São 

desenvolvidos 4 cursos: Serviços de Reparação e Manutenção, Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade, Operador de 

Serigrafia e Operador de Jardinagem. Esta valência integra ainda, o centro de recursos para os Serviços de Emprego de 

Amadora e Sintra, orientado para o desenvolvimento de programas de informação, avaliação e orientação para a 

qualificação e emprego (IAOQE) nas vertentes de orientação vocacional e avaliação e prescrição de produtos de apoio, no 

apoio à colocação (AC) e acompanhamento após-colocação (APC). Responde ainda às solicitações das escolas do ensino 

básico integrando alunos nas áreas formativas em experiências sócio profissionais no âmbito do currículo especifico 

individual. 

 

Centro de Emprego Protegido (CEP) 

Valência vocacionada para o emprego de pessoas com deficiência intelectual. Funciona em moldes empresariais e visa 

assegurar a estabilidade do emprego e sobretudo valorizar a capacidade de trabalho das pessoas com mais dificuldades 

de inserção profissional. O CEP integra três serviços comerciais: Lavandaria, jardinagem e viveiros. 

 

Unidades Residenciais (UR) 

Valência vocacionada para o alojamento, permanente ou temporário, de pessoas com deficiência intelectual, com idade 

igual ou superior a 16 anos onde são dinamizadas atividades da vida quotidiana, apoio nos cuidados de saúde, de 

cuidados de higiene e imagem e  socioculturais.  

 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)  

Valência vocacionada para a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicilio a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou 
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permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida quotidiana. O SAD C.E.C.D. Mira 

Sintra é a única resposta social do Concelho de Sintra focada, especialmente, para o apoio à pessoa com deficiência. 

 

Clinica de Medicina e de Reabilitação (CMR) 

Valência vocacionada para a prestação de cuidados de saúde e bem estar. Tem por objetivo principal prevenir, tratar, 

habilitar ou reabilitar indivíduos com deficiências e incapacidades, de carácter permanente ou temporário. Presta serviços 

de Fisiatria, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia e Hidroterapia. 

 
 

3.1 ORGANOGRAMA DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 
 

De acordo com os serviços anteriormente descritos, o C.E.C.D. Mira Sintra apresenta a seguinte estrutura formal:  

 
  



                                                                                                              PLANO DE ATIVIDADES 2015 

 

CECD_103-01 9/ 40 

 

 

4. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA 
 

Assente numa análise PESTAL - Politica, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental e Legal – detalhamos neste ponto as 

variáveis que nos rodeiam em cada um dos seus fatores e que naturalmente poderão influenciar a dinâmica desenvolvida 

na nossa intervenção:  

 

Fatores Políticos 

A grave crise politica europeia, resultante da crise financeira da zona euro, a imposição de fortes restrições a Portugal, 

conduziram a uma política de austeridade, com impactos diretos no rendimento disponível das famílias, situação que 

conduziu, desde 2011, a um empobrecimento generalizado das famílias e a um agravamento das desigualdades sociais.  

Não temos até ao momento, informações que nos permitam perspetivar uma aposta mais significativa e mais expressiva 

às Organizações que prestam apoios sociais e que nos façam vislumbrar um maior alívio na gestão global do C.E.C.D. Mira 

Sintra 

Existe contudo, a esperança na implementação do novo quadro estratégico europeu, a Estratégia 2020, em que é 

expectável que 2015 seja um ano que potencie o investimento e a criação de emprego. A intervenção do novo programa 

estrutura-se a 4 níveis: 

• Competitividade e Internacionalização; 

• Inclusão Social e Emprego 

• Capital Humano; 

• Sustentabilidade e eficiência de recursos; 

 

Fatores Económicos 

Apesar do otimismo perspetivado para 2015, as fragilidades económicas do sistema económico e financeiro português 

requerem alguma moderação pelo que não é previsível que o poder económico das famílias aumente exponencialmente 

relativamente ao ano de 2014, pelo que o equilíbrio entre a qualidade e a frequência dos serviços a prestar terá que ser 

particularmente cuidada. 

Por outro lado, vimos a assistir a uma mudança de paradigma do ponto de vista do mecenato social, como a diminuição 

de donativos financeiros, sendo que os mesmos tendem a verificar-se aquando da elaboração de projetos concretos e 

direcionados para a realização de um fim específico. Devemos consciencializar esta realidade, acompanhando a 

tendência, sinalizando prioridades e transformando-as em projetos a submeter a diferentes programas de 

apoio/financiamento. 
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Fatores Sociais 

O crescente envelhecimento dos nossos clientes e seus significativos remetem-nos para uma atuação atenta dos serviços 

sociais da nossa casa, pelo que a intervenção requer a manutenção de uma abordagem holística, isto é, a compreensão 

dos fenómenos na sua totalidade para que a dimensão das desigualdades sociais seja menor. Para 2015, espera-se que a 

Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES) passe apenas a incidir sobre dois escalões de rendimentos mensais, 

pelo que esta situação poderá ajudar a libertar, em parte, a sobrecarga fiscal com que as nossas famílias se deparam, a 

qual tem tido um impacto social de dimensão crescente na intervenção realizada. 

 

Fatores Tecnológicos 

O desenvolvimento tecnológico associado à intervenção direta e indireta preconizada pelo C.E.C.D. Mira Sintra tem 

potenciado o desenvolvimento de novas competências. A atualização de sistemas informáticos tem possibilitado 

trabalhar para uma maior economia de tempo, rentabilização de recursos humanos e uma maior simplificação de 

procedimentos, sendo já visível a melhoria nos reportes gerados, assim como no seu timing de disponibilização, 

apresentando-se assim, ao nível da gestão, como uma ferramenta de utilização estratégica.  

A aposta em novos clientes para o ano 2015, nomeadamente na área da grande distribuição, com especificidades 

características do setor, pode fazer sentir também nesta área novas iniciativas de desenvolvimento. 

 

Fatores Ambientais 

A nível ambiental, a Lei do Orçamento de Estado para 2015, perspetiva uma reforma da fiscalidade verde, com o aumento 

de impostos ao nível de transportes e consumo de combustíveis, potenciando um conjunto de incentivos à mobilidade 

elétrica. O C.E.C.D. Mira Sintra irá estar atento a esta reforma obrigando-nos a manter uma política de gestão responsável 

da nossa frota automóvel, como condição indispensável para a criação de um ambiente mais saudável.  

Em estreita articulação e com os nossos parceiros, será estratégico, através das diferentes valências, não só participar em 

diferentes ações em prol do ambiente como promover iniciativas de cariz ambiental. 

 

Fatores Legais 

Apesar de se aguardar a alteração profunda à lei que regula a educação especial (DL 3/2008) e os Centros de Recursos 

para a Inclusão (CRI), prevê-se que a atuação dos CRI seja mais abrangente, atuando como agentes promotores de 

iniciativas que levem ao incremento da participação dos alunos com necessidades especiais e capacitação da comunidade 

educativa na inclusão dos alunos. Assim sendo, não iremos aguardar pela emissão da lei para alterar a nossa atuação 

enquanto CRI. Baseados em relatórios emitidos pelo Conselho Nacional de Educação, pela Inspeção Geral de Educação e 

por documentos emanados da Direção Geral de Educação e Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário, 

sustentaremos a passagem de um modelo apoiado em apoios individuais aos alunos para modelos ecológicos em 

contextos reais de intervenção. 
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Pelo quarto ano consecutivo, e por força do Código Contributivo, o C.E.C.D. Mira Sintra terá o impacto significativo nas 

suas contas em função do aumento da TSU – Taxa Social Única aplicada à entidade de acordo com o seu número de 

colaboradores. 

Derivado da lei, aprovada a partir de 2014, e inscrita em Orçamento de Estado para 2015, confrontamo-nos com a 

expressiva discrepância entre a manutenção do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS)  (valor pelo qual recebemos a 

comparticipação do IEFP, IP para as remunerações dos nossos Trabalhadores em Regime de Emprego Protegido (TREP’s)) 

e o aumento do salário mínimo nacional, variável que virá condicionar, muito provavelmente, as condições de 

sustentabilidade do CEP – Centro de Emprego Protegido. Neste contexto e na busca de uma solução, todos os esforços 

deverão ser envidados para fazer chegar aos Organismos competentes, os dados decorrentes deste impacto.  

Também esta diretiva irá ter reflexo no cálculo das comparticipações familiares que se regulam a partir da sua base, pelo 

salário mínimo nacional em vigor. No entanto, não expectamos que o impacto afete substancialmente o poder 

económico das nossas famílias. 

 
 

5. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 
O C.E.C.D. Mira Sintra, continuará, em 2015, a desenvolver a sua intervenção através das 7 valências existentes: a 

Educação Especial (Intervenção Precoce na Infância e Centro de Recursos para a Inclusão), o Centro de Atividades 

Ocupacionais, o Centro de Formação Profissional, o Centro de Emprego Protegido, as Unidades Residenciais, o Serviço 

de Apoio Domiciliário, a Clinica de Medicina e Reabilitação. Subordinada à intervenção das valências, manteremos o 

desenvolvimento de projetos nacionais e internacionais que nos permitirão aprofundar e adquirir novos conhecimentos 

com vista à capacitação das diferentes partes envolvidas. 

 

Ao nível da Intervenção Precoce na Infância (IPI), as novas atribuições de competências a que as Equipas Locais de 

Intervenção (ELI) estão sujeitas no que se refere à receção e análise dos Subsídios de Educação Especial (SEE) trouxeram 

uma necessidade de reorganização da distribuição de serviço de todos os técnicos para que se consigam cumprir todos os 

procedimentos necessários. Como ainda subsistem muitas dúvidas sobre o alcance destas novas competências e 

implicações no trabalho desenvolvido, até ao momento, espera-se uma clarificação durante o ano de 2015. 

 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), irá centrar a sua atividade em três áreas distintas: apoio aos alunos das 

unidades especializadas, apoio na transição dos alunos para a vida pós-escolar e no apoio e capacitação da comunidade 

educativa. Para atingir estes objetivos, para além da elaboração dos planos de ação estabelecidos com os Agrupamentos 

de Escolas, estabelecemos, para o ano letivo de 2014/15, parcerias com a ASSOL (Associação de Solidariedade Social de 

Lafões), Pais em Rede e Câmara Municipal de Sintra. 

 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), continuará a desenvolver a sua intervenção entre os dois polos existentes 

em Mira Sintra e no Pendão. O planeamento para 2015 é feito num contexto em tudo semelhante ao que vivenciámos 

em 2014 e a situação socioeconómica especialmente frágil da maioria dos agregados familiares dos nossos clientes 
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coloca-nos desafios, no que se refere à continuidade e qualidade dos nossos serviços, que teremos de acautelar de forma 

muito rigorosa ao longo do ano que se avizinha. 

Com vista a uma maior participação social dos nossos clientes, iremos diversificar soluções e metodologias, procurando 

garantir que a nossa intervenção seja, cada vez mais, planeada de forma centrada na pessoa e na efetiva melhoria da sua 

qualidade de vida, procurando desenvolver diligências para aumentar o número de clientes em atividades socialmente 

úteis na comunidade. 

 

No que se refere ao Centro de Formação Profissional (CFP), manteremos, em 2015, a intervenção direcionada para a 

Formação Profissional e continuaremos como Centro de Recursos dos Centros de Emprego de Amadora e de Sintra. No 

que diz respeito à analise da envolvente interna registamos como forças: 

- Em 2015, iremos manter uma estreita ligação com a comunidade envolvente de forma a potenciarmos, por um lado, a 

ocupação de vagas que irão surgir no cursos de formação profissional e, por outro, o sucesso da empregabilidade dos 

formandos que concluem o seu percurso formativo.  

- Enquanto Centro de Recursos, continuamos a registar um progressivo aumento dos pedidos de apoio por parte dos 

Centros de Emprego, estando previstos 71 encaminhamentos em 2015.  

No que se refere ao modelo de intervenção preconizado, centrado na pessoa, preocupa-nos o rácio de recursos humanos 

existente na valência, para o número de clientes, assim como, a diminuição de momentos de reflexão sobre a intervenção 

realizada com recurso a supervisão especializada.  

 

O Centro de Emprego Protegido (CEP),  continuará a desenvolver-se num cenário de grande incerteza, instabilidade e 

contenção orçamental. Para 2015 são esperados fortes condicionalismos, nomeadamente: 

• O critério de comparticipação das remunerações dos trabalhadores em regime de emprego protegido, com base 

no IAS ( indexante dos apoios sociais), compromete seriamente a sustentabilidade do CEP-Curva Quatro, face ao 

aumento de custos com pessoal, decorrente da aplicação do salário mínimo nacional, desde outubro de 2014. 

Esta diferença cada vez mais significativa entre os custos com pessoal e os subsídios à exploração, impede-nos de 

obter resultados de exploração que permitam realizar os investimentos necessários. Face a este cenário iremos 

encetar diligências no sentido de retomar a reflexão a nível nacional com os restantes CEP’s e Enclaves, para que 

em conjunto possamos propor a mudança de critério com base no salário mínimo nacional. 

• Forte concorrência, acompanhada de retração do mercado e crescente perda de poder de compra por parte dos 

clientes; 

• Código dos contratos públicos que não apresenta uma interpretação clara que preveja um mecanismo de 

diferenciação positiva para os serviços prestados pelas empresas sociais e centros de emprego protegido; 

• Equipamentos e frota de veículos, desgastadas e obsoletos, decorrentes de 20 anos de atividade; 

• Instalações desadequadas aos fins a que se destinam com reflexos no ambiente de trabalho e bem estar dos 

colaboradores, pelo que no que se refere aos investimentos necessários a realizar, iremos estar atentos à 

possibilidade de apresentação de candidatura aos fundos estruturais do programa PORTUGAL 2020. 
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No que se refere aos serviços comerciais, continuaremos a trabalhar no sentido de consolidar, fidelizar e diversificar a 

nossa carteira de clientes, tendo como objetivo o cumprimento do volume de prestação de serviços/vendas previsto. No 

que respeita ao serviço de apoio psicossocial aos colaboradores em regime de emprego protegido, continuaremos a 

apostar na sua capacitação pessoal e social, através do apoio individual e de atividades planeadas ao longo do ano, como 

a implementação de dinâmicas de grupos de apoio no serviço de lavandaria. 

 

As Unidades Residenciais (UR), continuarão, em 2015, a desenvolver a sua intervenção pautada pelo objetivo de 

capacitação da equipa ao nível de novas competências no que se refere ao planeamento centrado na pessoa. É também 

nossa prioridade, face às crescentes necessidades manifestadas pelas diferentes partes interessadas, solicitar revisão de 

acordo de cooperação para aumento do número de clientes em função da capacidade já atestada pelos serviços da 

Segurança Social, ou seja, de 30 para 33 residentes no total. Iremos manter o propósito de continuar o trabalho de 

proximidade com as famílias dos nossos clientes, de forma a estreitar os laços afetivos para que haja maior envolvimento 

e corresponsabilização, nos seus projetos de vida. 

 

O  Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), procurará, em 2015, viabilizar o aumento da capacidade da resposta social para 

35 clientes. O acompanhamento e a necessidade de registo dos serviços prestados no domicílio do cliente envolvem  a 

existência de elevado volume de registos em papel pelo que, para o ano de 2015, procuraremos associar-nos a novas 

tecnologias de informação que visem melhorar a prestação do serviço de apoio domiciliário a dois níveis: maior tempo 

para a relação com o cliente por parte da equipa e menor consumo de papel. 

A área da animação sócio- cultural e lazer é uma das áreas que procuraremos intensificar, disponibilizando-nos junto de 

entidades formadoras para receber estágios finais de curso ligados a esta área. 

 

A Clinica de Medicina e Reabilitação (CMR), Prossegue a sua intervenção para 2015 nas áreas da Saúde, Bem estar e 

Reabilitação. No que se refere ao desenvolvimento dos serviços, pretendemos manter a tendência de recuperação do 

serviço de psicologia com o aumento de novos clientes. No que se refere ao serviço de hidroterapia, continuaremos a 

reforçar dinâmicas de divulgação para atração de novos clientes, de forma a assegurar a capacidade máxima instalada dos 

recursos do tanque terapêutico.  

Em articulação com a valência SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, pretendemos, em 2015, implementar um novo serviço 

de Cuidados de Fisioterapia ao Domicílio para toda a comunidade, envolvendo as estruturas de proximidade. A 

implementação deste serviço contará com a criação de uma bolsa de profissionais, em regime de prestação de serviços, 

para a sua concretização.  

O desempenho da CMR poderá ser condicionado pelas deficientes condições de impermeabilidade do edifício. Desde 

2013 que nos confrontamos com infiltrações graves em toda a área da Clínica que comprometem a segurança e qualidade 

dos serviços. 
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6. NÚMERO DE CLIENTES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 
 

A 31 de Outubro de 2014, o C.E.C.D. Mira Sintra, registou 167 candidaturas distribuídas pelas seguintes Valências: 

 

Valência N.º Candidaturas 2013 Nº Candidaturas 2014 

CAO 41 26 

CFP 99 84 

SAD 12 36 

UR 34 18 

CEP 15 3 

TOTAL 201 167 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A valência que registou o maior número de candidaturas foi o CFP – Centro de Formação Profissional com 84 

candidaturas, menos 15 que no mesmo período em 2013. Do total de candidaturas apresentadas há a registar 6 

candidaturas para resposta integrada de C.A.O. e U.R., sinalizadas na sua maioria pelo Instituto de Segurança Social. A 31 

de Outubro de 2014, o C.E.C.D. Mira Sintra apresenta uma lista de espera de 165 candidatos, distribuídos pelas seguintes 

Valências: 

Valência N.º Candidatos em 
lista de espera  20131 

Nº Candidatos em 
lista de espera 20142 

CAO 74 88 

CFP 16 22 

SAD 9 6 

UR 30 30 

CEP 16 19 

TOTAL 145 165 

 

ANÁLISE INDICADORES 

Desta lista de espera, continuamos a prever para o ano de 2015, admitir novos clientes apenas na valência da Formação 

Profissional, onde se prevê a admissão de 23 novos formandos, devido ao tempo de duração estipulado, 2900h. Nas 

restantes valências, à exceção do SAD e UR onde pretendemos pedir ao Instituto de Segurança Social, o alargamento de 

capacidade de resposta da valência SAD e do acordo de cooperação da UR, iremos continuar a dar resposta residual 

sempre que se verifique a saída de clientes. De referir que a lista de espera do C.A.O. aumentou cerca de 18,9% o que 

                                                             

1 A 31/10/2013 
2 A 31/10/2014 
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representa um aumento de 14 pessoas em lista de espera face a 2013, no período homologo. O Centro de Formação 

Profissional aumentou em cerca de 37% a sua lista de espera registando mais 6 candidatos em lista de espera.   

 

6.1 CLIENTES INTERNOS 

Para o ano de 2015, prevemos apoiar 401 clientes internos e 1907 externos, de acordo com as Valências e Serviços que 

temos atualmente, com um quadro de pessoal correspondente a 209 colaboradores. 

Valência Serviços/ Acordos Realizado 
em 20133 

Previsto para 
2014 

Previsto para 
2015 

CAO 

1.º Acordo  28 28 28 
2.º Acordo 30 30 30 
3.º Acordo 20 20 20 
4.º Acordo 16 16 16 
5.º Acordo 22 22 22 
6.º Acordo 30 30 30 
7.º Acordo 28 30 30 

TOTAL CLIENTES CAO 174 176 176 

CFP 

Curso de Serviços de Reparação e Manutenção (1 ação) 17 12 16 

Curso de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade (1 ação) 17 15 15 

Curso de Operador de Serigrafia (1 ação) 14 12 16 

Curso de Operador de Jardinagem (3 ações) 47 44 44 

TOTAL CLIENTES CFP 95 83 91 

UR 

1.º Acordo  7 7 7 

2.º Acordo  7 7 7 

3.º Acordo 19 19 19 

TOTAL CLIENTES UR 33 33 33 
SAD TOTAL CLIENTES SAD  27 304 30 

TOTAL CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 329 322 3305 
Tabela 1 – Número de clientes internos por Valência/ Serviço/ Área 

 
 
 
 
  

                                                             

3 31/12/2013 

4 Reflete o pedido de alargamento de 25 para 30 clientes. 
5 A diferença no número de clientes internos deve-se ao facto dos clientes atendidos pelo CFP terem sofrido uma alteração na sua tipificação. Assim 
sendo, os clientes do Centro de Recursos passaram a ser classificados como clientes externos. 
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6.2 CLIENTES EXTERNOS (CLIENTES COMERCIAIS, CLIENTES EM AMBULATÓRIO E ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS) 

Valência Serviços 
Realizado em 

20136 
Previsto para 

2014 
Previsto para 

2015 

EE 
Total Clientes IPI 80 80 80 

Total Clientes CRI 711 693 640 

CFP Total Clientes Centro de Recursos (IAOQE, AC, APC)  53 817 718 

CMR 

Fisiatria 87 91 120 
Fisioterapia 89 121 132 

Hidroterapia 67 90 90 
Psicologia 59 59 20 

Terapia Fala 62 77 30 
Terapia Familiar 4 2 2 

Psicomotricidade 2 3 2 
Análises Clínicas 424 578 600 

Clinica Geral para Colaboradores 34 49 60 
Massagens 20 20 20 

Total Clientes CMR 859 1091 1076 

TOTAL DE CLIENTES (IPI, CRI, CFP – Centro de Recursos e CMR) 1703 1945 1867 

CLIENTES COMERCIAIS 

CEP 

Construção e Manutenção de Espaços Verdes  59 62 64 
Lavandaria 21 23 32 

Viveiros 10 21 15 
TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 90 106 111 

 
TOTAL CLIENTES EXTERNOS (IPI, CRI, CEP e CMR) 

 
1793 

 
2051 

 
1978 

 
Tabela 2 - Número de clientes externos por Valência/ Serviço/ Área 
 

  

 
  

 Realizado em 
20139 

Previsto para 
2014 

Previsto para 
2015 

TOTAL CLIENTES ABRANGIDOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 2134 2373 2308 
Tabela 3 - Número total de clientes abrangidos pelo C.E.C.D. Mira Sintra 
  

                                                             

6 31/10/2014 
7 Nas ações do Centro de Recurso o nº de clientes é irregular, dependendo dos pedidos dos centros de emprego. 
8 Nas ações do Centro de Recurso o nº de clientes é irregular, dependendo dos pedidos dos centros de emprego. 
9 31/10/2014 
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7. NÚMERO DE COLABORADORES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 
7.1 COLABORADORES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA  

Valências  Acordos / Serviços 
Previsto para 

2014 
Realizado a  
31-10-2014 

Previsto para 
2015 

EE 

Total Colaboradores IPI 5 5 5 
Total Colaboradores CRI 26 23 23 
TOTAL COLABORADORES EE 31 28 28 

CAO TOTAL COLABORADORES CAO 58 57 57 
CFP TOTAL COLABORADORES CFP 14 14 14 
UR TOTAL COLABORADORES UR 20 19 20 

SAD TOTAL COLABORADORES SAD 5 5 5 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

Regime geral 9 10 10 
Regime de emprego protegido 38 34 34 

Total Colaboradores 47 44 44 
LAVANDARIA  

Regime geral 3 3 3 
Regime de emprego protegido 5 5 5 

Total Colaboradores 8 8 8 
TRANSVERSAL  

Regime geral 2 2 2 
TOTAL DE COLABORADORES CEP 57 54 54 

CMR TOTAL COLABORADORES CMR 3 3 3 

SAC 

Áreas Administrativa e Financeira e de Apoio à Gestão 18 17 18 
Área dos Transportes 7 7 7 

Área da Higiene e Conforto (Limpeza) 3 3 3 
TOTAL COLABORADORES SAC 28 27 28 

TOTAL COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA  216 207 209 
Tabela 3 – Distribuição de Colaboradores por Valência/ Acordo/ Área a 31 de Outubro de 2014 

 

Para 2015, está prevista a contratação de mais 2 colaboradores face ao realizado a 31/10/2014 que se reflete da seguinte 

forma: 

EE – Não estão previstas alterações. 

CAO – Não estão previstas alterações. 

CFP - Não estão previstas alterações. 

CEP – Não estão previstas alterações. 

UR –A diferença de 19 para 20 colaboradores na UR,  entre Outubro 2014 e previsto para 2015, justifica-se pelo facto do 

lugar de uma colaboradora, que se reformou, ainda não ter sido ocupado. 

SAD – Não estão previstas alterações. 

CMR - Não estão previstas alterações.  
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SAC – A diferença de 1 colaborador no SAC, é justificado pela contratação da Técnica Superior de Marketing e 

Comunicação que em Outubro ainda não se concretizou, mas está prevista para 2015.  

  

 

8. ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

INDICADORES TRANSVERSAIS DE INTERVENÇÃO 

Eixos Indicadores 
Resultados Esperados 

CAO CFP UR SAD 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

N.º de Clientes 176 91 33 30 

N.º de Clientes com taxa de concretização do PIC > 75% 120 20 12 22 

Taxa média de execução do PIC (atividades em PIC) 80% 100% 84% 80% 

Taxa média de concretização do PIC (objetivos PIC) 60% 75% 75% 87% 

Nº de clientes com continuidade interna 176 91 33 30 
 

 

8.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL  – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

Avaliar as necessidades das crianças e suas 
famílias que se enquadram nos critérios de 
elegibilidade do SNIPI. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de referenciações 
avaliadas 50 Dezembro 

Entrevistar pais e outros significativos da criança 
dos casos selecionados pela ELI. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de entrevistas 
realizadas 50 Dezembro 

Apoiar diretamente as crianças e suas famílias 
seguindo o programa individual de intervenção 
precoce. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de crianças  
80 Dezembro 

Analisar e encaminhar os processos de pedidos de 
subsídio de educação especial atribuídos pela ELI. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de pedidos de SEE 
analisados 45 Dezembro 

Acompanhar crianças em vigilância que se 
encontram apoiadas por outros serviços ou 
técnicos. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de crianças em 
vigilância 50 Dezembro 

Acompanhamento das crianças em Terapia 
Ocupacional. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 24 Dezembro 

Nº de apoios  580 Dezembro 

Acompanhamento das crianças em Terapia da 
Fala. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 20 Dezembro 

Nº de apoios  430 Dezembro 

Acompanhamento das crianças em Psicologia. 
ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 26 Dezembro 

Nº de apoios  580 Dezembro 

Acompanhamento das crianças em ELI Sintra Nº de clientes 24 Dezembro 
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Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

Psicomotricidade. Oriental Nº de apoios  580 Dezembro 

Acompanhamento das crianças em Serviço Social. 
ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 8 Dezembro 

Nº de apoios  45 Dezembro 

 

8.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL - CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 
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ua
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Apoiar escolas do ensino público a 
tornarem-se mais inclusivas e aumentarem 
o nível de participação dos seus alunos 
com NEE. 

Agrupamentos 
de escolas e 

Escolas 
Secundárias 

Nº de escolas apoiadas 94 Dezembro 

Nº de unidades 
especializadas apoiadas 18 Dezembro 

Nº de alunos apoiados 640 

Apoiar projetos desenvolvidos pelas 
escolas na área da deficiência que 
promovam a inclusão de todos os alunos 
através de ofertas educativas 
diversificadas de caráter funcional. 

Nº de projetos apoiados 16 Dezembro 

Nº de alunos envolvidos 42  
Dezembro 

Apoiar alunos no desenvolvimento dos 
seus Planos Individuais de Transição para a 
vida pós-escolar. 

Nº de alunos em PIT 46 
 

Dezembro 
Nº de avaliações de PIT 35 

Nº de apoios no âmbito 
dos PIT 180 

Capacitar as unidades de apoio 
especializado para propiciarem atividades 
e programas de qualidade aos alunos que 
delas beneficiam. 

Nº de alunos apoiados a 
beneficiar de unidades 126 Dezembro 

Acompanhamento especializado de alunos 
em Psicologia. 

Nº de alunos 351 
Dezembro 

Nº de apoios 5750 

Acompanhamento especializado de alunos 
em Terapia da Fala. 

Nº de alunos 219 
Dezembro Nº de apoios 6850 

Acompanhamento especializado de alunos 
em Terapia Ocupacional. 

Nº de alunos 150 
Dezembro Nº de apoios 4000 

Acompanhamento especializado de alunos 
em Fisioterapia. 

Nº de alunos 56 
Dezembro 

Nº de apoios 2000 

Acompanhamento indireto de alunos, 
através de ações de consultoria em 
contexto escolar, aos agentes educativos 

Nº de alunos 220 Dezembro 
Nº de ações 500 
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8.3 CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
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No âmbito do serviço de Psicologia, 
acompanhar os clientes, tendo em conta o 
quadro idiossincrático subjacente a cada um. 

  

Nº de clientes 176 
Dezembro 

Nº de sessões  790 

No âmbito do Serviço Social, acompanhar os 
clientes e suas famílias.   

Nº de clientes 176 Dezembro 
Nº de sessões  409 

No âmbito do Serviço Social, abranger o maior 
número de clientes, para realização de 
colónias de férias.   

Nº de clientes 75 
Dezembro 

Nº de colónias  4 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências pessoais 
e sociais dos clientes.   

Nº de clientes 123 
Dezembro 

Nº de sessões  603 

No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências nas AVD 
e AVDI’s. 

  

Nº de clientes 87 

Dezembro Nº de sessões de 
grupo 288 

No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências 
percetivo-cognitivas dos clientes. 

  

Nº de clientes 101 

Dezembro Nº de sessões  de 
grupo 281 

No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências 
percetivo motoras e sensoriais dos clientes. 

  

Nº de clientes 288 

Dezembro Nº de sessões de 
grupo  108 

No âmbito da Terapia ocupacional e CG/TIC, 
supervisionar/manter as competências dos 
clientes relacionadas com a alimentação.   

Nº de clientes 176 
Dezembro 

Nº de sessões  1021 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter competências dos clientes 
na área do movimento e expressão corporal.   

Nº de clientes 13 
Dezembro Nº de sessões de 

grupo 31 

No âmbito da Terapia Ocupacional, realizar a 
atividade de Equitação Terapêutica para 
desenvolver / manter as competências 
percetivo motoras sensoriais e relacionais dos 
clientes.    

Nº de clientes 
6 

Dezembro  
Nº de sessões de 
grupo 

33 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
desenvolver / manter competências 
psicomotoras, de condição física e saúde, dos 
clientes.   

Nº de clientes 
151 

Dezembro 
Nº de sessões  

925 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
realizar  atividades aquáticas de natação 
adaptada.  

CMS-DSAS 

Nº de clientes 28 

Dezembro Nº de sessões de 
grupo 84 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
realizar atividades de equitação terapêutica / 
hipoterapia.  

CHCE – Centro 
de Hipoterapia 

da Costa do 
Estoril 

Nº de clientes 18 

Dezembro Nº de sessões de 
grupo 98 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
realizar sessões de Desporto Adaptado. 

 Equipamentos 
da comunidade 

Nº de clientes 32 
Dezembro Nº de sessões de 

grupo 96 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
realizar sessões  Taekwondo.  

  

Nº de clientes 
23 

 
Nº de sessões de 
grupo 

66 Dezembro 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
realizar sessões de Desporto Aventura. 

  

Nº de clientes 
24 

Dezembro 
Nº de sessões de 
grupo 

2 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
realizar Encontros Intercentros, com o 
objetivo de promover interação com pares de 
outras organizações.   

Nº de clientes 
56 

Dezembro 

Nº de encontros  
7 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
participar em atividades desportivas de âmbito 
nacional e internacional  

Special 
Olympics 
Portugal  

Nº de clientes 30 
Dezembro  

Nº de eventos  4 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
organizar evento para o calendário de 
Encontros desportivos Intercentros  

  

Nº de clientes 30 
Dezembro  

Nº de eventos 1 

No âmbito da Atividade Motora Adaptada, 
organizar evento inclusivo INR, I.P., 

WRVS, OIS 
Nº de clientes 14 

Dezembro  

Nº de eventos 1 

No âmbito do AgitArte Drama, desenvolver / 
manter as competências na área da expressão 
dramática. 

  

Nº de clientes 10 
Dezembro  Nº de sessões de 

grupo 38 

No âmbito do AgitArte Dança, desenvolver / 
manter as competências na área do 
movimento e dança expressiva. 

  

Nº de clientes 10 
Dezembro  Nº de sessões de 

grupo 64 

No âmbito do CGTIC (Conhecimentos Gerais e 
Tecnologias de Informação e Comunicação), 
desenvolver / manter competências sociais e 
comunicacionais.   

Nº de clientes 168 
Dezembro  Nº de sessões de 

grupo 
325 

No âmbito do CGTIC (Conhecimentos Gerais e 
Tecnologias de Informação e Comunicação), 
desenvolver / manter competências 
académicas.   

Nº de clientes 
133 

Dezembro  Nº de sessões de 
grupo 

233 

No âmbito do CGTIC (Conhecimentos Gerais e 
Tecnologias de Informação e Comunicação), 
desenvolver / manter relacionadas com as TIC. 

  

Nº de clientes 
133 

Dezembro 
Nº de sessões de 
grupo 

225 

No âmbito da portaria 432/06, integrar novos 
clientes em atividades socialmente úteis.    Nº de clientes 

8 Dezembro 
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8.4 CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

  

Desenvolver ações de formação, inerentes 
aos cursos de formação profissional, de 
acordo com as metodologias e programas 
previstos. 

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 
Comunidade 

Nº de ações 6 

Dezembro Nº de formandos 91 

Volume de formação 87.000h 

Assegurar a empregabilidade dos formandos 
e ex-formandos que concluíram o percurso 
formativo. 

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 
Comunidade 

Nº de formandos 
empregados 12 

Dezembro 
Nº de beneficiários de 
AC empregados 8 

Colaborar com as Escolas, no âmbito dos 
planos individuais de transição, recebendo 
os seus alunos para realização de 
experiências socioprofissionais 

IEFP,I.P. Nº de alunos 12 Dezembro 

          

Assegurar o preenchimento das vagas 
existentes nos cursos de formação 
profissional. 

  Nº de novos 
formandos 30 Dezembro 

Assegurar a integração de clientes em 
medidas do Centro de Recursos, sinalizados 
pelos Centros de Emprego de Amadora e 
Sintra. 

IEFP,I.P. 

Nº de clientes  71 Dezembro 

Realizar a viagem de estudo anual com 
formandos e equipa.  IEFP,I.P. 

Nº de formandos 54 Dezembro 

Nº de colaboradores 16 Dezembro 

Melhorar as condições das instalações do 
C.F.P. - Centro de Formação Profissional, 
através da aquisição de toldos exteriores 
novos 

IEFP,I.P. Nº de toldos 14 Dezembro 

Melhorar as condições das instalações do 
C.F.P. - Centro de Formação Profissional, 
através da aquisição de estores interiores 
novos 

IEFP,I.P. Nº de estores 
interiores 6 Dezembro 

Proporcionar à equipa momentos de 
formação/reflexão/interação ao longo do 
ano 

  Nº de atividades 
realizadas 3 Dezembro 
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8.5 CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
- Q

ua
lid

ad
e  

 

Prestar apoio psicossocial a colaboradores e 
estagiários com deficiência, de acordo com 
as necessidades. 

  Nº apoios 
individuais 150 Dezembro 

Nº de colaboradores 15 Dezembro 

Prestar apoio social a colaboradores e 
estagiários com deficiência, de acordo com 
as necessidades. 

 
Nº apoios 
individuais 66 

Dezembro 
Nº de colaboradores 6 

Apoiar um grupo de famílias, com 
trabalhadores com previsão de caducidade 
de contrato trabalho, resultante da 
reavaliação a efetuar pelo IEFP. 

 
Nº famílias 6 

Dezembro 
Nº sessões 8 

Apoiar um grupo de trabalhadores com 
previsão de caducidade do contrato de 
trabalho, resultante da reavaliação a efetuar 
pelo IEFP 

 
Nº de colaboradores 7 

Dezembro 
Nº de sessões 8 

Prestar apoio psicopedagógico aos 
colaboradores em regime geral, com vista a 
um enquadramento mais eficaz dos 
colaboradores em regime de emprego 
protegido. 

  Nº apoios 
individuais 33 Dezembro 

Nº de colaboradores 11 Dezembro 

Prestar supervisão às equipas, nos locais de 
trabalho, para apoiar nas dificuldades 
diárias e motivar para os objetivos do C.E.P.  

  
Nº atividades 20 Dezembro 

Dinamizar o projeto de desenvolvimento de 
competências pessoais e socias com 
trabalhadores em regime de emprego 
protegido. 

Famílias/ 
Centro de 

Saúde 

Nº de colaboradores 37 Dezembro 

Nº de ações  3 Dezembro 

Promover mecanismos de motivação dos 
colaboradores em regime de emprego 
protegido. 

  Nº de colaboradores 
a avaliar 39 Dezembro 

Nº de colaboradores 
com sistema de 
recompensas 

18 

 
Dezembro 

 
  

Promover o espirito de equipa e cooperação 
institucional. 

  Nº atividades 4 Dezembro 

Nº colaboradores 61 Dezembro 

Realizar atividades extraprofissionais, 
através da encenação de uma peça de 
teatro em parceria com uma companhia de 
Teatro 

Teatro Mosca 

Nº de colaboradores 7 Dezembro 

C.E.P. Curva Quatro - Lavandaria  

Promover a sustentabilidade económico-
financeira da lavandaria. M&C 

Volume de vendas 84.000 € Dezembro 

Nº de clientes 32 Dezembro  

C.E.P. Curva Quatro - Construção e Manutenção de Espaços Verdes e Viveiros 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

Promover a sustentabilidade económico-
financeira da empresa Curva Quatro - 
Construção e Manutenção de Espaços 
Verdes e Viveiros. 

M&C 

Volume de vendas e 
prestação de 
serviços da 
jardinagem 

442.000 € Dezembro 

Nº de clientes 64 Dezembro 

Volume de vendas 
dos viveiros 

30.000 € 
Dezembro 

Nº de clientes 15 Dezembro 

Desenvolver novas parcerias de negócio, no 
âmbito da área de negócio dos viveiros, com 
cadeias de distribuição. 

M&C 

volume de vendas 
20.000 € Dezembro 

Nº de parcerias de 
negócio 4 Dezembro 

 

8.6 UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
- Q

ua
lid

ad
e  

Realizar formação interna à equipa da UR 
para promover a reflexão sobre 
competências pessoais e profissionais e 
aprendizagem de novas matérias associadas 
à deficiência 

Voluntários 

Nº de sessões 
temáticas 6 

Dezembro 
Nº de colaboradores 20 

Propor alargamento de acordo de 
cooperação ao ISS, IP - Instituto de 
Segurança Social 

ISS, IP Nº de clientes 3 Dezembro 

Realizar comemorações festivas anuais CAO, Famílias 
Nº de clientes 33 

Dezembro 
Nº de 
comemorações,  4 

Realizar colónias de férias com os residentes 
sem família 

CMS, 
particulares 

Nº de clientes 11 
Agosto 

Nº de colónias 2 

Realizar atividades socioculturais e 
recreativas na comunidade 

Associações 
recreativas 

 Nº de clientes 33 
Dezembro 

Nº de atividades 12 

Realizar dinâmicas de convívio social entre os 
clientes da UR e comunidade 

voluntários, 
comunidade 

Nº de saídas 12 

Dezembro  Nº de jantares 40 

Nº de convidados 33 

Dinamizar atividades de expressão plástica CMS, 
voluntários 

Nº de clientes  
33  

 
 

Dezembro 
 

  
Nº de sessões 30 

Realizar ações que permitam a melhoria da CAO; CEP; SAD Nº de reuniões 30 Dezembro 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

comunicação intervalências  Nº de técnicos 
envolvidos 14 

Nº de valências 3 

Envolver os clientes no planeamento e 
gestão diária da UR   

Nº de sessões por UR 14 
Dezembro 

Nº de clientes 24 

Realizar ações que promovam a proximidade 
entre famílias e clientes Famílias 

Nº de encontros 
gerais de famílias  1 

Dezembro Nº de reuniões 
individuais 33 

Nº de famílias 
participantes 26 

Estabelecer maior proximidade entre as 
estruturas da comunidade e os clientes da 
UR, através da realização de encontros 
temáticos 

PSP, USF, Casa 
cultura 

Nº de encontros 12 
Dezembro 

Nº de parceiros 5 

 

8.7 SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Melhorar o sistema de registo de serviços 
prestados no âmbito do apoio domiciliário 

 DGQ; 
Informática 

Sistema de registo 
revisto - Janeiro 

Propor a capacidade da resposta social SAD 
para 35 clientes  

 
Nº de alargamento 
de capacidade 5 Dezembro 

Realizar ações de acompanhamento e 
supervisão a equipa de Ajudantes de Apoio 
Domiciliário 

  Nº de colaboradores 5 
Dezembro Nº de sessões 20 

Assegurar a prestação do serviço de Higiene 
Pessoal 

  Nº de clientes 20 
Dezembro 

Nº de serviços 3840 

Assegurar a prestação do serviço de Higiene 
Habitacional 

  Nº de clientes 25 
Dezembro Nº de serviços 2400 

Assegurar a prestação do serviço de 
Tratamento de Roupas 

  Nº de clientes 20 
Dezembro 

Nº de serviços 2400 

Assegurar a prestação do serviço de 
Alimentação 

  Nº de clientes 15 
Dezembro 

Nº de serviços 3465 

Assegurar a prestação do serviço Atividades 
de Animação e Socialização 

  Nº de clientes 14 Dezembro 
 
  

Nº de serviços 2464 

Assegurar a prestação de Outros Serviços 
(Ex: Administração Terapêutica; Apoio à 
Refeição) 

  
  

Nº de clientes 13 
Dezembro 

Nº de serviços 4800 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

Contribuir para a diminuição do isolamento 
social dos clientes apoiados pelo SAD, 
através de Atividades de Voluntariado.  

Coração 
Amarelo 

Nº de clientes 
4 

Dezembro Nº de voluntários 3 

Nº de apoios 132 

 

 

8.8 CMR – CLINICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO  
 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Consultas de Fisiatria - prestar cuidados 
preventivos e curativos na área de 
reabilitação e reintegração. 

Protocolos de saúde Nº de clientes 120 Dezembro 
N.º de consultas 130 

Fisioterapia – prestar serviços de 
reabilitação clientes com disfunção física, 
mental e de desenvolvimento. 

Protocolos de saúde Nº de clientes                            132  
Dezembro Nº de apoios 1980 

Hidroterapia – prevenir e tratar em meio 
aquático aquecido. 

Protocolos de saúde 
e particulares 

Nº de clientes 90 Dezembro 
Nº de sessões 740 

Análises clínicas –  recolher e acondicionar 
amostras de produtos biológicos. 

Laboratório 
Imunolab 

Nº de análises 
600 Dezembro 

Psicologia – promover o equilíbrio 
emocional do indivíduo e famílias. 

Escolas, Associação 
Novo Futuro e 
comunidade 

Nº de clientes                       20 Dezembro 
Nº de apoios 440 

Terapia da Fala – intervir em perturbações 
da comunicação, fala e motricidade oro 
facial. 

Escolas da 
comunidade 

Nº de clientes                            30 Dezembro 
Nº de apoios 1199 

Terapia Familiar - promover o equilíbrio 
emocional das famílias. 

Tribunal de Sintra; 
Direção Geral de 
Reinserção Social  

Nº de clientes                       2 Dezembro 
Nº de apoios 44 

Psicomotricidade – realizar atividade física e 
de reabilitação motora. 

Escolas e 
comunidade 

Nº de clientes 2 Dezembro 
Nº de apoios 44 

Consultas de clínica geral para 
colaboradores. 

  Nº de 
colaboradores 

60 
Dezembro 

Massagens de relaxamento.   Nº de clientes 20 
Dezembro 

Nº de apoios 100 

 
Assegurar a sustentabilidade económico-
financeira do CMR, através do volume de 
vendas de prestação de serviços. 

 
Volume de 
prestação de 
serviços 

118.000€ Dezembro 

 

 



                                                                                                              PLANO DE ATIVIDADES 2015 

 

CECD_103-01 27/ 40 

 

9. ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

9.1 RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Organizar parcerias com entidades congéneres, 
com o objetivo de promover a troca de 
conhecimentos entre colaboradores do C.E.C.D. 
Mira Sintra e colaboradores de outras 
organizações; 

Entidades 
congéneres;  

DGQ 

Nº de 
colaboradores 
envolvidos 

15 
 Dezembro 

Nº de Ações 3 

Promover e manter parceria com entidades de 
formação certificada, para cumprimento do 
Plano de Formação; 

  Nº de ações de 
formação 8 

 Dezembro 
N.º de 
colaboradores 50 

Organizar colónia de férias para os filhos dos 
colaboradores 

Resiquímica Nº de crianças 
inscritas 10 Dezembro  

Rever e ajustar, à realidade organizacional, 
processos e procedimentos de Gestão de 
Recursos Humanos 

DGQ Nº de processos 
revistos 3 Dezembro  

Organizar um evento para colaboradores, com o 
objetivo de proporcionar momentos de 
descontração e melhorar o relacionamento 
interpessoal 

  
  

Nº de eventos  
1 Dezembro  

Nº de 
colaboradores 20 Dezembro  

 

 

 

9.2 QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
- Q

ua
lid

ad
e  

Realizar ações de benchmarking sobre o sistema 
de gestão da qualidade com organizações 
congéneres. 

Entidades 
congéneres Nº de ações 3 Dezembro 

Realizar reuniões temáticas com as equipas de 
cada valência sobre o sistema de gestão da 
qualidade. 

  Nº de reuniões 6 Dezembro 

Assegurar, em colaboração com as restantes 
valências e serviços, a renovação da certificação 
no nível I - Assurance. 

  Certificação 
renovada ü  Junho 

Rever, em colaboração com as restantes valências, 
o processo e procedimento de Gestão do Plano 
Individual do Cliente e consequente modelo de 
intervenção. 

  
Nº de processos 
e procedimentos 
revistos 

1  Dezembro 

Realizar acompanhamento periódico às valências 
no que se refere à gestão do sistema da 
qualidade. 

  Nº de 
acompanhamentos 12 Dezembro 

9.3 MARKETING E COMUNICAÇÃO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad
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Criar/reestruturar materiais de 
divulgação: - C.E.C.D. Mira 
Sintra; - Valências. 

  
  

N.º de folhetos (Monofolhas; 
tríptico; flyer) 5 Março 

N.º de bases de dados de potenciais 
clientes/prescritores 3 Junho 

Assegurar mecanismos de 
informação às diferentes partes 
interessadas 

 
Nº de newsletter digitais editadas 11 

Dezembro 
Nº de pressrelease 8 

Criar mecanismos geradores de 
sustentabilidade económico-
financeira das valências. 

C.E.P. Curva Quatro - Lavandaria  
  Nº de campanhas promocionais 4 Dezembro 

C.E.P. Curva Quatro - Construção e Manutenção de Espaços Verdes e Viveiros 

  Nº de reuniões comerciais 
agendadas 10 

Dezembro 
Nº de campanhas de divulgação de 
serviços / produtos 15 

C.M.R. - Clínica de Medicina e Reabilitação  
  N.º de reuniões comerciais 

agendadas 3   
Dezembro  

Nº campanhas promocionais  5 

Desenvolver ações / atividades 
geradoras de sustentabilidade 
económico-financeira para o 
C.E.C.D. Mira Sintra, através da 
angariação de donativos. 

  Nº de eventos 3  Dezembro 

Nº de ações de promoção de 
produtos do C.E.C.D. Mira Sintra 

 
5 Dezembro 

Volume de donativos (decorrentes de 
eventos e ações  de promoção de produtos do 
C.E.C.D. Mira Sintra) 

15.000€ Dezembro 

 
  

Volume de vendas da loja online 1.000€ Dezembro 
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10. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  
  

Em 2015, dos projetos a desenvolver pelo CE.C.D. Mira Sintra salientam-se os seguintes: 

 

10.1 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

Eixo Val. Projeto Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados 

Prazo 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

CAO / 
UR FORÇA 

É um projeto integrado no 
programa GRUNDVITG, que 
assenta na troca de experiências 
entre técnicos e pessoas com 
deficiência, contemplando seis 
parceiros europeus com vista à 
consciencialização e à vivência de 
uma cidadania ativa. 

Foundation 
APEMH; Fundació 

Ampans; AEIM 
ADAPEI 54; ASBL 

Le Fourneau David 
- LES IRIS (Bélgica); 

FOVAHM; 
C.A.D.I.A.I.;FMS10 

Nº de 
Mobilidades  2 

Dezembro 
Nº de clientes 
envolvidos 6 

Nº de 
encontros 1 

CAO 
CAPACITAR 

PARA A 
CIDADANIA 

Dinamizado pela Fenacerci, numa 
fase piloto, com o CECD, a 
CERCILISBOA e a CERCICA, visa 
elaborar e testar um currículo para 
a cidadania composto por 8 
módulos que visam dotar os 
clientes das capacidades, 
conhecimentos e atitudes 
necessárias à assunção do 
controlo das suas vidas. 

FENACERCI 
CERCI LISBOA 

CERCICA 

Nº de módulos 
desenvolvidos 2 

Dezembro Nº de Sessões 
do currículo 
para a 
cidadania 

20 

C.E.C.D 
Mira 

Sintra 

ECC - 
Núcleo no 
C.E.C.D. 

Mira Sintra 

No seguimento dos projetos 
desenvolvidos em parceria com a 
EASPD cujo objetivo foi a criação 
de um pacote de formação sobre 
o ECC (European Care Certificate/ 
Certificado Europeu para a 
prestação de Cuidados), pretende-
se apoiar a criação no C.E.C.D. 
Mira Sintra de um núcleo que 
assuma a tarefa de Lead Partner 
ECC em Portugal e possa 
encontrar entidades/empresas 
que pretendam implementar 
formação nesta área e  disseminar 
o Certificado Europeu para a 
prestação de Cuidados,  de forma 
sustentável e com abrangência 
nacional.  

Empresa de 
Formação 

Parceria 
estabelecida 

com entidade 
promotora de 

formação 

1 Dezembro 

Total de Projetos 3 
 

 
  

                                                             

10 Fundació Ampans (Espanha); AEIM ADAPEI 54 (França); ASBL Le Fourneau David - LES IRIS (Bélgica); Fondation valaisanne en faveur des personnes 
handicapées mentales (FOVAHM) (Suiça); C.A.D.I.A.I. Coop. Ass. Domiciliare Infermi Anziani Infanzia (Itália); Fédération Médico-Sociale des Vosges / FMS 
(França) 
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10.2 PROJETOS OPERACIONAIS 

Eixos Val. 
Projeto 

/Dinâmica de 
Inovação 

Parcerias Objetivo Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

EE TVA - Transição 
para a Vida Ativa 

Empresas; 
Autarquias 

No âmbito da Transição para a 
Vida Adulta e Autodeterminação 
(TVA), realizar ações de 
divulgação, junto de autarquias 
e empresas, sobre boas práticas 
de empregabilidade de pessoas 
com deficiência para 
dinamização de estágios 
direcionados a jovens com 
deficiência a terminar a 
escolaridade obrigatória.  

Nº de alunos em TVA 30 

Dezembro 

Nº de alunos 
integrados em 
empresas 

20 

Nº de reuniões 
realizadas 24 

EE 

Capacitação dos 
ATL para 

acolherem 
alunos com 
deficiência 

ATL 

Formar monitores de ATL, com 
vista à sua capacitação, para 
incluírem nas atividades 
desenvolvidas alunos com NEE - 
Necessidades Educativas 
Especiais 

Nº de alunos com 
NEE incluídos em 
ATL 10 Dezembro 

Nº de monitores 12 

EE Grupos de 
trabalho  

Criação de grupos de trabalho 
para elaboração de programas 
de formação sobre de métodos, 
metodologias  de investigação e 
desenvolvimento de práticas de 
intervenção. 

Nº de grupos 3 

Dezembro 
Nº de técnicos 12 
Nº de documentos 
produzidos 3 

CAO Colónias de 
Férias  

CMS – 
Câmara 

Municipal de 
Sintra 

Proporcionar aos clientes 
atividades do âmbito lúdico-
recreativo que fomentem a 
autonomia, a integração social e 
o Bem-Estar e proporcionar às 
famílias períodos de descanso. 

Nº de clientes 
envolvidos  75 Setembro 

CAO 

Ação Inclusiva do 
GAR - Grupo de 
Autorrepresenta

ntes 

INR.IP 

Apresentar candidatura ao INR, 
IP para realização de forma 
sustentada atividades da vida 
diária e instrumentais em 
autonomia e de atividades 
lúdicas, desportivas, recreativas 
integradas  através de vivências 
sócio ambientais diversificadas, 
com o propósito de diversificar 
os contextos onde aplicar as 
competências adquiridas ou em 
aquisição e a necessidade de 
promover a inclusão social e 
desmistificar a diferença. 

Nº de clientes 
envolvidos  14 Maio 

CAO Modernizar para 
Sentir  

Tabaqueira Modernizar as salas e os espaços 
das áreas produtivas do CAO.  

Nº de salas 
intervencionadas 

5 Março 

CAO PensarTE  

Construir materiais lúdico 
terapêuticos para adultos com 
incapacidade intelectual, em 
formato acessível – livros e jogos 
de madeira 

Nº de Jogos lúdico-
terapêuticos  1 

Dezembro 
Nº de histórias 
adaptadas 1 
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Eixos Val. 
Projeto 

/Dinâmica de 
Inovação 

Parcerias Objetivo Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

CAO  

 Evento Inclusivo  

INR.IP 

Apresentar candidatura ao INR, 
IP para realização de um evento 
inclusivo que implique a 
ativação de sinergias locais e 
comunitárias, para ser 
sustentável.  

Nº de eventos 
realizados 

1 

 Dezembro 

CAO 
Escrita Criativa  

 
Dinamizar sessões de escrita 
criativa com o grupo de clientes 
inscritos . 

Nº de textos 
narrativos 6 

 Dezembro 

CAO Ilustraçoes 
Criativas 

 
Dinamizar sessões para realizar 
ilustrações  para os textos com o 
grupo de clientes inscritos . Nº de ilustrações  6 

 Dezembro 

CAO 
Programa de 

Desenvolvimento 
Competências 

Pessoais e Sociais 

 

Desenvolver o plano de sessões 
mensais dedicadas aos temas do 
Programa de Desenvolvimento 
Competências Pessoais e Sociais. 

Nº de colaboradores 57 Dezembro 

Nº de sessões 9 

CEP Dinâmica grupo - 
Lavandaria  

Prestar apoio à equipa da 
lavandaria, através de dinâmicas 
de grupo, nas questões 
relacionais e de funcionamento 
do grupo. 

Nº de colaboradores 9 
Dezembro  

Nº de sessões 18 

SAD Côro Inclusivo  

Realizar atividades de canto, que 
contribuam para a inclusão 
social através da constituição de 
um grupo heterogéneo de 
pessoas com deficiência 
intelectual e pessoas sem 
deficiência. 

Nº de clientes 7 

 Dezembro 
Nº de colaboradores 6 

UR Grupo de pais  
Delinear projeto para 
implementação e dinamização 
de grupo de pais 

Nº de pais 10  Dezembro 

Nº de sessões 8 

UR Livro de saúde 

 Criar livro de saúde para melhor 
articulação com médico de 
família e com o SNS 

Nº de livros criados  3  Dezembro 
Nº de clientes 
abrangidos 30 

UR Voluntariado na 
UR 

 Estabelecer parcerias com 
voluntários para responder a 
necessidades dos clientes e para 
dinamizar novas atividades Nº de voluntários 5 

 Dezembro 

UR Ateliers 
Temáticos 

 
Realizar ateliers temáticos com 
clientes para promoção da 
qualidade de vida 

Nº de clientes 20  Dezembro 

Nº de sessões 4 

UR 
"Queridos vamos 

mudar a nossa 
casa" 

CAO 

Continuar a decorar os 
ambientes das UR, em parceria 
com o CAO e clientes, 
contribuindo para o bem estar 
dos clientes 

nº de ambientes 
redecorados 4 

 Dezembro 

Total de Projetos 15 
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10.3 PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (DO C.E.C.D. PARA COM AS SUAS PARTES INTERESSADAS) 

 

Eixos Val. 

Projeto/ 
Dinâmica de 

Inovação Parcerias Objetivo Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

CAO Eficiência 
Energética 

CRPG – Centro 
de Reabilitação 
Profissional de 

Gaia 

Campanha de sensibilização e 
educação para a eficiência 
energética dirigida a pessoas com 
deficiências e incapacidades e a 
pessoas idosas O principal objetivo é 
sensibilizar os participantes para a 
adoção de comportamentos 
racionais e eficientes como 
consumidores de energia. 

Nº de clientes 
envolvidos 70 Dezembro 

CAO Eco-Escovinha 
Associação 

Miúdos 
Otimistas 

Projeto de responsabilidade social 
que visa a promoção de hábitos de 
escovagem regulares e eficazes e 
sensibilização para a reciclagem da 
escova de dentes. 

Nº de clientes 
envolvidos 116 

Dezembro Nº de escovas 
de dentes 
recicladas 

 250 

CAO ComunicArte 

Escolas e 
Jardins de 
Infância da 

Comunidade 

Projeto destinado a escolas (1º ciclo 
e Jardins de Infância) e bibliotecas, 
com o objetivo de dar a 
possibilidade de vivenciar a 
realidade da pessoa adulta com 
deficiência intelectual e que estas 
são capazes de comunicar de forma 
diferente mas com êxito, ao mesmo 
tempo que ensinam mais um 
método de comunicação.  

Nº de sessões 2 Dezembro 

CEP 
O CEP e a 

Responsabilida
de Social 

Empresas do 
concelho de 

Sintra 

Realizar ações de responsabilidade 
social (Dia da Árvore e De mãos 
dadas com o ambiente 2015), em 
parceria com empresas do concelho 
de Sintra, com vista à promoção da 
capacitação da pessoa com 
deficiência e divulgação dos serviços 
prestados pela Curva Quatro. 

Nº de ações de 
responsabilida
de social 

2 

Março e 
Junho 

Nº de 
voluntários 30 

Total de Projetos 4 
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10.4  PROJETOS  NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE  

Eixos Val. 

Projeto/ 
Dinâmica de 

Inovação Parcerias Objetivo Indicadores 
Resultados 
Esperados Prazo 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

CEP Jardins COOL  

União de 
freguesias de 

Sintra 
 

Escolas do 
concelho de 

Sintra 

Em parceria com autarquias do 
concelho de Sintra pretende-se 
implementar em duas escolas o 
projeto Jardins COOL, que tem como 
objetivo a prestação de serviços de 
jardinagem, em contexto escolar e 
inclusivo, contribuindo para a 
sensibilização da comunidade 
escolar para as capacidades das 
pessoas com Dificuldades 
Intelectuais. 

Nº de escolas 2 Dezembro 

UR 
Queridos 

vamos mudar a 
nossa casa 

Empresa do 
concelho de 

Sintra 

Melhorar as condições de 
habitabilidade e acessibilidade do 
espaço e adequar às exigências 
legais, tornando-os mais 
acolhedores e confortáveis, através 
de voluntariado empresarial. 

Nº de espaços 
remodelados 1 

Dezembro nº de 
atividades de 
voluntariado 
empresarial 

1 

CMR Fisioterapia ao 
Domicilio S.A.D. 

Em articulação com a valência SAD, 
prestar o serviço de cuidados de 
fisioterapia ao domicílio. 

Nº de clientes 4 
Dezembro 

Nº apoios 40 

CMR Workshops- A 
voz  

Realizar workshops, com vista à 
sensibilização e informação da 
comunidade escolar, sobre boas 
práticas na utilização da voz. 

Nº workshops 3 
Dezembro 

Nº de 
participantes 45 

CMR Consultas de 
Nutrição  

Implementar o serviço de consultas 
de nutrição com vista à reeducação 
alimentar e prevenção de doenças 
metabólicas. 

Nº de 
consultas 150 Dezembro 

CMR  Plataforma 
Vibratória  

Disponibilizar aos clientes a 
utilização da plataforma vibratória 
com vista a obtenção de benefícios 
cardiovasculares, circulatório, 
muscular e osteo articular. 

Nº de sessões 300 Dezembro 

CMR Pressoterapia  

Implementar o serviço de 
pressoterapia com vista à prevenção 
e tratamento  do sistema 
circulatório. 

Nº de 
utilizações 240 Dezembro 

  Total de Projetos 7 
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11. Parcerias 
As parcerias constituem para o C.E.C.D. Mira Sintra um fator de inovação, contribuindo para uma maior diversidade nos 

serviços prestados, criando condições para uma ação mais sustentável, geradora de uma intervenção mais 

descentralizada e inclusiva.  

Passamos, assim, a descrever as tipologias de parcerias existentes no C.E.C.D. Mira Sintra: 

Parcerias Operacionais - parcerias que permitem o desenvolvimento e a abrangência dos serviços prestados pelas 

respostas sociais/serviços da Organização. Estas parcerias podem ser formalizadas com entidades privadas ou públicas. 

Parcerias de Desenvolvimento – parcerias que permitem o desenvolvimento da estratégia organizacional. Salientam-se 

as parcerias com Universidades e Institutos Universitários Nacionais e Internacionais. 

Parcerias de Responsabilidade Social – parcerias que permitem a realização de atividades de responsabilidade social. 

Salientam-se as parcerias estabelecidas com grupos comunitários nas localidades de implantação das respostas 

sociais/serviços. 

Parcerias de Sustentabilidade – parcerias que permitem o crescimento e desenvolvimento organizacional, através da 

manutenção dos serviços prestados, com vista ao equilíbrio económico. 

 

Neste sentido, prevemos operacionalizar as seguintes parcerias para 2015: 

 
Eixos 

 
Indicadores 

Previsto para 
2015 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 e
   

3 
– 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e  

N.º de parcerias operacionais 144 

N.º  de parcerias de desenvolvimento 12 

Nº de parcerias de responsabilidade social 14 

Nº de parcerias de sustentabilidade 8 

TOTAL DE PARCERIAS 178 

Nº  de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 1646 
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12.  Participação dos Clientes, Colaboradores e outras partes interessadas 
 

É com expectativa que aguardamos que ano de 2015 seja promotor de uma participação estruturada das diferentes 

partes interessadas com que o C.E.C.D. Mira Sintra convive, promovendo-se ações que estimulem a participação de 

todos. 

A participação, organizada, dos nossos clientes, continua a aumentar em quantidade e em qualidade. Quanto aos 

colaboradores, iremos continuar a reunir esforços para que o sucesso verificado noutros momentos se venha a repetir. 

 

 

Eixo 

 

Objetivos 

 

Indicadores 

Resultados 

Esperados 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e  

Aferir o grau de satisfação dos clientes 

relativamente aos serviços prestados. 

Taxa de participação  80% 

Taxa de satisfação  85% 

Aferir o grau de satisfação dos colaboradores. Taxa de participação  

Taxa de satisfação  

75% 

85% 

Aferir o grau de satisfação dos parceiros 

relativamente ao C.E.C.D. Mira Sintra. 

Nº de parceiros  

Taxa de satisfação  

20 

85% 

Promover a participação e envolvimento dos 

colaboradores na vida institucional do 

C.E.C.D. Mira Sintra. 

Participantes nas Assembleias Gerais  90 

Colaboradores participantes em eventos11 480 

Nº médio de pirilampos vendidos por 

colaborador 

25 

Promover a participação ativa dos clientes na 

vida institucional do C.E.C.D. Mira Sintra 

 

Nº de reclamações 

N.º de sugestões  

R/S com provimento 

10 

5 

100% 

Sessões de auto representantes CAO / UR 56 

Participantes CAO / UR nas sessões de AR 

Convidados 

Sessões de auto representantes CFP 

Participantes CFP nas sessões de AR 

16 

10 

4 

12 

Clientes participantes convívios C.E.C.D. 

Mira Sintra 

420 

 

                                                             

11 Inclui  Pirilampo Mágico, Feiras, Eventos, Organização de Seminários. 
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13. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

 
Eixo 

 
Atividade 

 
Periodicidade 

 
Responsável 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Plano de Atividades Anual  Direção 
Diretora Geral 
Téc. Gestão e Qualidade 
Diretores/Coordenadores 
Executivos 

Quadro de indicadores de desempenho organizacional Mensal Téc. Gestão e Qualidade 
Diretores/Coordenadores 
Executivos  

Reunião mensal entre DE´s e DG Mensal Diretora Geral 
Téc. Gestão e Qualidade 
Diretores/Coordenadores 
Executivos 

Reunião trimestral entre AAG e  DG Trimestral Diretora Geral 
Responsáveis das AAG 

Relatório de monitorização a apresentar à Direção Semestral Diretora Geral 
Téc. Gestão e Qualidade 

Relatório de Atividades Anual Direção 
Diretora Geral 
Téc. Gestão e Qualidade 
Diretores/Coordenadores 
Executivos 

O sistema de monitorização e avaliação servirá de input à gestão da melhoria contínua e realização do relatório de atividades 

 
 

14.  Melhoria Contínua 

 

Eixo 

 

Atividade 

 

Objetivo 

 

Periodicidade 

 

Resultados Esperados 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Reuniões de Gestão e 

Diretores 

- Identificação das áreas de 

melhoria; 

- Definição de indicadores e 

responsáveis. 

semestral Planos de melhoria e 

ações a implementar 

Reuniões de 

monitorização 

- Acompanhamento dos planos de 

melhoria.  

Trimestral Monitorização do plano 

de melhoria  

Reuniões de Gestão e 

Diretores 

- Sistematizar, organizar e planear 

as ações de melhoria; 

- Avaliar resultados. 

semestral Resultados das ações de 

melhoria implementadas; 

Impactos 
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15. ORÇAMENTO 
O orçamento do C.E.C.D. Mira Sintra para o ano de 2015 teve como base os pressupostos que são possíveis de prever 

para o ano de 2015 quer em gastos quer em rendimentos. Apresenta-se de seguida os valores com o respetivo 

comparativo do orçamento de 2014: 

Gastos Orçamento 2015 
(valores em euros) 

Orçamento 2014 
(valores em euros) 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 30.931 61.891 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS 892.252 892.658 
  Subcontratos 69.020 53.825 
    Outsourcing Transportes 62.477 47.549 
    Outros(CEP) 6.543 6.276 
  Serviços Especializados 208.183 237.214 
    Trabalhos Especializados 52.241 72.882 
    Publicidade e Propaganda 523 200 
    Vigilância e Segurança 7.451 7.451 
    Honorários 57.829 58.291 
    Comissões 0 0 
    Conservação e Reparação             90.139 98.390 
    Outros 0 0 
  Materiais 40.291 32.960 
    Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 3.337 7.464 
    Livros e Documentação Técnica 294 135 
    Material de Escritório 17.496 9.076 
    Artigos para Oferta 0 0 
    Material Didático 7.780 0 
    Outros 11.385 16.285 
  Energia e Fluidos  215.998 204.002 
    Eletricidade 71.847 64.182 
    Combustíveis 125.465 123.612 
    Água 18.686 16.209 
    Outros 0 0 
  Deslocações, Estadas e Transportes 40.442 47.056 
    Deslocações e Estadas 40.442 47.056 
    Outros 0 0 
  Serviços Diversos 318.317 317.600 
    Rendas e Alugueres 49.269 39.883 
    Comunicação 19.032 19.482 
    Seguros 20.343 20.569 
    Contencioso e Notariado 86 0 
    Limpeza, Higiene e Conforto 43.535 41.566 
    Outros Serviços 186.053 196.100 
    

 
Alimentação                         162.954 174.744 

    
 

Outros 23.099 21.355 
    

 
Serviços Bancários                  3.264 2.979 

    
 

Outros                              19.835 18.376 
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Gastos 

Orçamento 2015 
(valores em euros) 

Orçamento 2014 
(valores em euros) 

GASTOS COM O PESSOAL 3.175.270 3.182.775 
  Remunerações Certas 2.406.017 2.408.042 
  Remunerações Adicionais 214.137 217.371 
  Encargos sobre Remunerações 504.203 496.349 
  Seguros de Acidentes de Trabalho 16.260 16.254 
  Indemnizações 10.933 10.932 
  Outros Gastos com o Pessoal 23.721 33.827 

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 162.398 187.853 
    Propriedade de Investimento         0 0 
    Activos Fixos Tangíveis             157.436 182.851 
    Activos Fixos Intangíveis           4.962 5.002 
PERDAS POR IMPARIDADE 0 0 
PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0 0 

PROVISÕES DO PERÍODO 0 0 
OUTROS GASTOS E PERDAS 289.883 298.602 

  Impostos 514 836 
  Descontos Pronto Pagamento Concedidos 0 0 
  Dívidas Incobráveis 0 0 
  Outros 289.368 297.766 
  

 
Correções Períodos Anteriores   0 0 

                                  Quotizações   2.762 3.309 
  

 
Multas e Penalidades   33 0 

  
 

Encargos com Formandos   252.831 260.657 
           Pirilampo Mágico 28.597 28.667 
           Outros   5.145 5.133 

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 6 337 
  Juros Suportados 6 337 
  Diferenças de Câmbios Desfavoráveis 0 0 
  Outros Gastos/ Perdas de Financiamento 0 0 

TOTAL DOS GASTOS 4.550.740 4.624.116 
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Rendimentos Orçamento 2015 
(valores em euros) 

Orçamento 2014 
(valores em euros) 

VENDAS 30.000 40.000 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 998.847 994.445 
  Matriculas e Mensalidades de clientes              344.884 321.345 
  Descontos e Abatimentos             0 0 
  Atividades Culturais/Colónias 0 0 
  Outros Serviços                     653.963 673.100 
VARIAÇÕES INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0 0 

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0 0 
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 3.296.998 3.358.110 

  ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS      3.296.998 3.358.110 
  Instituto da Segurança Social       1.674.824 1.646.526 
  Ministério da Educação              394.994 405.630 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários      914.316 948.700 
  Autarquias                          312.864 357.255 
  Outros Entes Públicos               0 0 

REVERSÕES 0 0 
  De Depreciações e de Amortizações 0 0 
  De Perdas por Imparidade 0 0 
  De Provisões 0 0 
GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR 0 0 

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 217.922 208.261 
  Rendimentos Suplementares 0 0 
  Descontos Pronto Pagamento Obtidos 0 0 
  Recuperação de Dívidas a Receber 0 0  

Rendimentos e ganhos em inv. não financ. - Alienações 13.299 0 
  Outros 204.623 208.261 
  

 
Correções de Períodos Anteriores    0 0 

  
 

Imputação de Subsídios para Investimentos 123.041 130.196 
  

 
Donativos e Angariação de Fundos 81.489 78.066 

  
 

Outros 94 0 

JUROS DIV. E OUT. REND. SIMILARES 15.623 31.686 
  Juros Obtidos 15.623 31.686 
  Outros Rendimentos Similares 0 0 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 4.559.390 4.632.503 
RESULTADO LÍQUIDO 8.650 8.387 
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
No final deste importante documento que se assume como um valioso instrumento para a gestão da nossa Casa, resta-

nos reconhecer e valorizar a colaboração existente entre todos os elementos que compõem o C.E.C.D. Mira Sintra 

(profissionais, famílias e clientes). 

Será com todos eles que iremos construindo e desenvolvendo o presente Plano de Atividades numa conjuntura 

económica e social que continua difícil e desafiante. 

O C.E.C.D. Mira Sintra ao longo dos seus já 38 anos de existência, tem provado que, apesar das dificuldades que tem 

enfrentado, sempre agiu de uma forma proactiva e diligente para as superar.  

Como foi exposto, propomo-nos realizar um elevado número de iniciativas para corresponder mais uma vez às 

necessidades dos nossos clientes que são a razão da nossa existência e investimento. 

Continuar a melhorar a governação da nossa casa, inovar quer nas metodologias a implementar quer nos serviços 

existentes, torná-los cada vez mais sustentáveis, procurar a melhoria contínua numa perspectiva da sua qualidade serão 

os nossos eixos de intervenção.    

Será assim que esta Direção, respeitando a nossa Missão, com o olhar na nossa Visão e cumprindo os valores inscritos na 

nossa cultura organizacional, irá balizar a sua ação.  

Contamos que todos os nossos parceiros continuem a acreditar e a investir no apoio à nossa Ca(u)sa, propondo-nos 

trabalhar para continuar a merecer a confiança de todos. 

Agradecemos antecipadamente a todos quantos connosco trabalharem para que nesta sociedade possamos continuar a  

“CONSTRUIR A IGUALDADE RESPEITANDO A DIFERENÇA”. 

 

A Direção 
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