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1. ENQUADRAMENTO  
O ano de 2016 representará para o C.E.C.D. Mira Sintra, um ano especial: a celebração de 40 anos de existência.  

Para Todos aqueles que fazem parte desta história, atual e passada, será com certeza um ano marcante e assinalar de  

caminhos percorridos e a percorrer. 

Hoje, como há 40 anos, e decerto para o futuro, Valores como a Ética, a Deontologia, os Sentimentos, os Afetos, o 

Respeito, a Valorização e a Dignificação da Pessoa com Deficiência, bem como a ativação dos seus direitos, serão as 

nossas referências, num Quadro de Cooperativismo pautado pelos princípios da Solidariedade Social.  

Para que tal seja possível, necessitamos que cada um de nós assuma cada vez mais a dimensão de Cooperador, pois esse 

é o compromisso que nos diferencia de “apenas” colaboradores ou familiares, capazes de construir e continuar a obra 

que há 40 anos se iniciou pelo respeito e vontade de vencer em prol de um objetivo comum: uma resposta de qualidade 

para a Pessoa com deficiência intelectual. 

Neste 40.º aniversário, pretendemos desenvolver ao longo de todo o ano, uma série de eventos que marquem esta 

efeméride e que possam demonstrar o percurso realizado nestes 40 anos, evidenciando um trabalho que tem permitido a 

melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes. 

Com este enquadramento, abrimos o presente Plano de Atividades a realçar este marco da história C.E.C.D.. O programa 

das comemorações vai ter, mais à frente, espaço próprio, como merece, neste documento “Plano de Atividades do 

C.E.C.D. Mira Sintra para 2016”, uma importante e indispensável ferramenta dinâmica de gestão e de enquadramento 

organizacional que tem como finalidade operacionalizar a estratégia definida para o triénio 2014-2016, tendo subjacente 

os princípios da qualidade EQUASS e a atual análise da envolvente externa e interna. 

 

 

2. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA 
Assente numa análise PEST - Política, Económica, Social, Tecnológica – 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 atual situação política em que Portugal mergulhou desde as últimas eleições legislativas, gerando um cenário de grande 

incerteza, perspetiva um quadro de gestão orçamental por duodécimos não se prevendo, desta forma, alterações no 

quadro de investimento e inovação no Sector Social. 

A situação de instabilidade na política nacional poderá representar um fator de constrangimento no que à consolidação e 

necessidade de alteração de algumas estratégias respeita, designadamente na área da educação e área social, pelo que a 

perspetiva de atuação na estratégia global do C.E.C.D. deverá continuar a assentar numa estabilidade e sustentabilidade 

coesa.  
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Fatores Económicos 

Quanto aos fatores económicos, naturalmente que serão influenciados pela estratégia política e social em curso, 

encontrando-se, provavelmente, comprometido o desafogo e a recuperação económica tão almejada. 

A OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico antecipa que a taxa de desemprego continue a 

cair, mas a um ritmo inferior ao dos últimos anos. Dos países com desemprego alto, Portugal será o que menos emprego 

criará. Em 2016, 12,3% estará à procura de trabalho. Com uma perspetiva de crescimento económico de 1,6% este ano e 

1,8% em 2016, a OCDE vê o emprego a crescer apenas 0,5 e 0,7 pontos percentuais nestes dois anos, respetivamente. 

 

É vago o atual conhecimento da perspetiva económica e orçamental para Portugal, assim como a aposta nas suas 

prioridades. Conhecemos, no entanto, a previsão do aumento do preço da eletricidade em 2,5% para o próximo ano para 

a maioria dos consumidores, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Esta 

previsão foi considerada no nosso orçamento e mereceu também a atenção a continuidade da nossa atitude na 

moderação nos consumos internos. 

 

Perante o cenário atual, será provável a continuação da contenção registada nas empresas e famílias no que ao mecenato 

empresarial e particular se refere, o que deve implicar, da nossa parte, a continuidade na aposta de projetos e dinâmicas 

de responsabilidade social bem como em projetos geradores de sustentabilidade. 

 
Uma perspetiva mais otimista e com impacto económico e social, poderá ser a recente alteração ao atual e precário 

regime de financiamento do emprego protegido. A publicação do Decreto-Lei n.º 108/2015, que se constitui como a 

terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 290/2009, vem reforçar os apoios à qualificação, aos centros de recursos e ao 

emprego apoiado, prevendo o financiamento ao emprego protegido ser feito através de escalões em função da taxa de 

capacidade de trabalho. No entanto, e apesar de poder constituir um aspeto positivo a referir, importa acautelar a sua 

prática pois ainda se aguarda a respetiva regulamentação. 

 
Fatores Sociais 

A população que apoiamos e o nível económico de algumas das nossas famílias, caracterizadas por um crescente 

envelhecimento, acabam por sentir de uma forma mais intensa os efeitos da conjuntura que Portugal atravessa. 

Preocupa-nos que o alívio de alguma carga fiscal esperado para o ano 2016 possa não vir a acontecer, o que poderá 

dificultar mais ainda o baixo rendimento disponível das famílias, não viabilizando a retoma económica e social necessária, 

como já foi referido anteriormente. 

Os nossos serviços sociais confrontam-se, assim, com desafios nem sempre fáceis de resolver, dada a escassez de meios 

com que nos defrontamos. A continuidade do trabalho em rede pode, de alguma maneira, ajudar a ultrapassar algumas 

situações, mas sabemos que esta será uma área de maior investimento da nossa parte para apoiar os nossos clientes e 

suas famílias na ativação dos seus direitos. 

Assistimos, durante o ano de 2015, a uma revisão estrutural na legislação que regula o cálculo das comparticipações 

mensais dos clientes que frequentam as valências de CAO e UR. Esta alteração pressupõe aumentos por parte das famílias 
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e vem aumentar, significativamente, as comparticipações de novos clientes. É, pois, com algum receio, mas também 

muito sentido de responsabilidade organizacional, que iremos gerir em 2016, e dentro das nossas possibilidades, as 

comparticipações mensais de modo a prevenir situações de grande injustiça social. 

 

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. Porém, a área tecnológica é das mais onerosas, pelo que o 

Portugal 2020 poderá também aqui constituir uma janela de oportunidade de renovação e desenvolvimento. 

 

 

3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 
Para o ano de 2016, o C.E.C.D. Mira Sintra continuará 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 e a Clínica de Medicina e Reabilitação -, e de projetos que permitam aprofundar e partilhar temas 

fundamentais à inovação nos diferentes domínios de intervenção. 

 

Ao nível da Intervenção Precoce na Infância (IPI), para 2016 pretende-se reforçar a presença de técnicos na ELI nas áreas 

de terapia da fala e serviço social, justificado pelo aumento significativo de casos referenciados. Pretendemos 

desenvolver ações de formação interna na ELI para passagem de informação aos educadores sobre planeamento em 

intervenção precoce, estratégias de intervenção e informação técnica sobre os casos. Pretendemos, ainda, envolver de 

forma mais estreita os serviços da comunidade, capacitando-os para melhor envolverem as crianças e suas famílias e 

munirem-se de recursos especializados para melhor servirem a população atendida. 

 

No Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) pretendemos em 2016, reforçar os apoios técnicos às unidades 

especializadas, onde se encontram os alunos que as escolas têm mais dificuldade em incluir, focando a nossa intervenção 

também no apoio em consultoria aos docentes para apresentação de estratégias que poderão implementar com os 

alunos em sala de aula. O objetivo é incrementar o seu nível de participação junto dos pares e envolver os docentes na 

implementação de programas de transição para a vida pós-escolar dos alunos com necessidades educativas especiais em 

contextos externos aos das escolas, nomeadamente, em empresas da comunidade envolvente. 

 

No Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), a intervenção para 2016 irá continuar a deparar-se com um contexto 

socioeconómico e demográfico especialmente frágil na maioria dos agregados familiares dos nossos clientes. Essa 

fragilidade coloca-nos perante desafios no que se refere ao desenvolvimento, continuidade e qualidade dos nossos 

serviços, que teremos de acautelar de forma muito cuidada e rigorosa ao longo do ano que se avizinha. Priorizamos, 

desta forma, a necessidade de aprofundar com realismo a Planificação Centrada na Pessoa e reestruturar o atendimento 

nas áreas ocupacionais, complementares e técnicas, para que existam soluções adequadas aos nossos clientes e suas 
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famílias. O CAO continuará a persistir na contribuição proactiva e criativa para a manutenção e melhoria da nossa 

sustentabilidade, pelo que é necessário controlar fluxos de entrada de receitas e utilizar mecanismos de controlo dos 

custos fixos e rentabilização de recursos humanos. 

Perspetivamos o aumento do número de clientes envolvidos em atividades socialmente úteis e em atividades de base 

sensorial – musicoterapia, aromaterapia e atividades assistidas por animais -, assim como, a frequência em ateliers 

diversificados. 

 

O Centro de Formação Profissional (CFP), continuará a desenvolver a atividade formativa, assim como a desenvolver as 

atividades inerentes ao Centro de Recursos em articulação com os Serviços de Emprego de Amadora e de Sintra. 

Continuaremos a receber alunos das Escolas públicas no âmbito do Plano Individual de Transição, para realização de 

experiências sócio profissionais, que lhes permitam desenvolver competências pessoais e sociais e lhes possibilitem fazer 

escolhas ao nível do encaminhamento após a Escolaridade. Continuaremos, também, a investir fortemente na promoção 

da empregabilidade após a conclusão das ações de formação, pelo que pretendemos, em 2016, investir na integração nas 

empresas, através de medidas de emprego apoiado. 

 

O CEP - Curva Quatro, continuará a consolidar, fidelizar e diversificar a sua carteira de clientes, tendo como objetivo 

previsto o cumprimento do volume de vendas e prestação de serviços, atuando de forma diferenciadora enquanto 

empresa promotora de empregabilidade de pessoas com deficiência e evidenciando a experiência consolidada no que se 

refere à qualidade da prestação de serviços e venda de plantas. 

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, de forma a contribuir 

para a superação da dificuldade de conciliação entre os objetivos de sustentabilidade económica e os seus diferentes 

níveis de capacidade e necessidades. Neste âmbito, será dada especial atenção à continuação da sua capacitação 

enquanto cidadãos, através do desenvolvimento do programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

dirigido a todos os colaboradores e estagiários em regime de emprego protegido. 

 

As Unidades Residenciais (UR) manterão como pano de fundo o modelo de intervenção centrado na pessoa, pelo que 

continuaremos a apostar na diversificação de atividades culturais e recreativas na comunidade, a proporcionar aos nossos 

residentes. Sempre que possível, providenciaremos novas vivências promotoras de inclusão social. O grande objetivo é 

continuar a contribuir para o bem-estar físico e emocional dos nossos residentes, tendo a preocupação de satisfazer as 

necessidades e expectativas individuais de cada um deles e das suas famílias. É propósito, ainda, propor o alargamento do 

atual acordo de cooperação para mais 3 clientes, de forma a podermos dar uma resposta mais abrangente à crescente 

procura de resposta residencial. Paralelamente, iremos manter uma atuação atenta no que se refere aos compromissos 

assumidos pelas famílias dos nossos clientes no que se refere às comparticipações mensais. 

 

A atuação do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) intensificará, em 2016, a sua intervenção no combate ao isolamento 

social, procurando para isso parcerias e estágios académicos que facilitem o desenvolvimento de atividades recreativas 
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ou culturais, no sentido de uma maior criação de laços de amizade com outros grupos da comunidade por parte das 

pessoas que apoiamos. Procurará, também, inovar os serviços existentes, aprofundar a articulação com os serviços da 

comunidade na área da animação cultural e saúde potenciando o bem-estar e qualidade de vida, traduzida na prestação 

de apoios de acordo com as necessidades. 

Porém, a sustentabilidade da resposta permanece um desafio no quadro atual dos apoios recebidos. As despesas com o 

parque automóvel constituem uma fatia considerável dos gastos orçamentados na resposta social, sendo uma das áreas 

para a qual a valência deverá orientar a sua atenção no sentido de procurar soluções durante o ano 2016. Iremos propor, 

ainda, ao ISS, IP – Instituto de Segurança Social, I.P. o alargamento da capacidade da valência para 35, e prosseguir 

também com o pedido de alargamento do acordo para mais 6 clientes. 

 

A Clínica de Medicina e Reabilitação (CMR), manterá, em 2016, uma atuação focada na prestação de serviços de 

qualidade nas áreas da saúde, bem-estar e reabilitação. No que se refere ao desenvolvimento dos serviços, pretendemos 

reforçar as sinergias internas e externas tendo como objetivo o aumento do volume de prestação de serviços nas áreas 

terapêuticas. 

Para o próximo ano, a par dos serviços prestados na clínica, pretendemos apostar numa rede de workshops temáticos 

direcionados a agentes educativos sobre o desenvolvimento da criança. 

 

A execução do plano de atividades 2016 está naturalmente, condicionada pelo elevado grau de imprevisibilidade 

resultante da atual envolvente, reveladora de grande incerteza., pelo que devemos estar atentos às 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. 

Procuraremos, por isso, continuar a consolidar uma gestão focada e bem alinhada do ponto de vista estratégico e 

operacional. 

 

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 EIXOS ESTRATÉGICOS 

Para o triénio 2014 – 2016, a Direção do C.E.C.D. 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. 

EIXO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.    Governação • Desenvolver estratégias de maior proximidade entre a Direção / DG e as valências, para 

uma maior fluidez de informação, maior conhecimento da realidade organizacional, 

esforço e empenho (cansaço) (sugestões de melhoria) das equipas; 

• Pensar o modelo de organização e gestão das valências de forma a melhorar o 
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EIXO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

cumprimento da metodologia do Planeamento Centrado na Pessoa (PCP). 

2. Sustentabilidade • Melhorar as condições de sustentabilidade organizacional; 

• Gerar novas fontes de receita /financiamento. 

3.    Inovação • Adotar a metodologia Planeamento Centrado na Pessoa (PCP); 

• Reconhecer o C.E.C.D. Mira Sintra enquanto entidade de referência no âmbito da formação na nossa 

área de intervenção; 

• Reconhecer o C.E.C.D. Mira Sintra no âmbito da Certificação de profissionais / cuidadores 

informais, ao nível do European Care Certificate – (ECC); 

• Capacitar os colaboradores no âmbito do Diagnóstico Duplo; 

• Aumentar o conhecimento técnico e utilização das tecnologias como forma de apoio; 

• Inovar as ações e os meios de informação, comunicação e divulgação. 

4.  Qualidade • Manter a certificação do sistema de gestão da qualidade no referencial europeu EQUASS 

(assegurando a melhoria contínua subjacente ao sistema e à Organização). 

 

 

4.2 CLIENTES INTERNOS 

Para o ano de 2016, prevemos apoiar 326 clientes internos e 1748 externos, de acordo com as Valências e Serviços que 

temos atualmente, com um quadro de pessoal correspondente a 203 colaboradores. 

Valência Serviços/ Acordos Previsto para 
2015 

Previsto para 
2016 

CAO 

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

TOTAL CLIENTES CAO 176 176 

CFP 

Curso de Serviços de Reparação e Manutenção (1 ação) 16 13 

Curso de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade (1 ação) 15 16 

Curso de Operador de Serigrafia (1 ação) 16 16 

Curso de Operador de Jardinagem (3 ações) 44 42 

TOTAL CLIENTES CFP 91 87 

UR 

1.º Acordo  7 7 

2.º Acordo  7 7 

3.º Acordo 19 19 

TOTAL CLIENTES UR 33 33 
SAD TOTAL CLIENTES SAD  30 30 
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Valência Serviços/ Acordos Previsto para 
2015 

Previsto para 
2016 

TOTAL CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 330 326 
Tabela 1 – Número de clientes internos por Valência/ Serviço/ Área 

 
 
 
4.3 CLIENTES EXTERNOS (CLIENTES COMERCIAIS, CLIENTES EM AMBULATÓRIO E ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS) 

Valência Serviços Previsto para 
2015 

Previsto para 
2016 

EE - IPI TOTAL CLIENTES IPI 80 80 

EE - CRI TOTAL CLIENTES CRI 640 513 
CFP TOTAL CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, AC E APC) 71 501 

CMR 

FISIATRIA 120 120 
FISIOTERAPIA 132 132 

HIDROTERAPIA 90 90 
PSICOLOGIA 20 20 

TERAPIA FALA 30 30 
TERAPIA FAMILIAR 2 6 

PSICOMOTRICIDADE 2 2 
ANÁLISES CLÍNICAS 600 484 

CLÍNICA GERAL PARA COLABORADORES 60 70 
MASSAGENS 20 20 

PODOLOGIA - 2 

NUTRIÇÃO - 13 

TOTAL CLIENTES CMR 1076 989 

CLIENTES COMERCIAIS   

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  64 66 
LAVANDARIA 32 35 

VIVEIROS 15 15 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 111 116 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS EXTERNOS (IPI, CRI, CFP, CEP e CMR)  1978 1748 
Tabela 2 - Número de clientes externos por Valência/ Serviço/ Área 

                                                             

 

1 Esta previsão é fornecida pelo IEFP, IP. à data da elaboração do presente Plano de Atividades ainda não dispomos desse número pelo que o 
apresentado é uma estimativa tendo em conta a execução 2015 
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 Previsto para 
2015 

Previsto para 
2016 

TOTAL CLIENTES ABRANGIDOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 2308 2074 
Tabela 3 - Número total de clientes abrangidos pelo C.E.C.D. Mira Sintra 
 

ANÁLISE INDICADORES 

Ao nível dos clientes internos prevê-se a manutenção do número de clientes a apoiar para 2016. Salientamos, no entanto, 

relativamente aos clientes externos, os desvios previstos para 2016 face a 2015: 

• No CRI observa-se uma diminuição progressiva do número de alunos a apoiar nas escolas, apesar do aumento do 

número de alunos com necessidades educativas especiais a necessitarem de apoio especializado identificado 

pelas escolas. Para 2016 foram identificados 846 alunos com necessidade de apoio terapêutico; no entanto, 

foram eliminados, pelo Ministério da Educação e Ciência, 333 alunos das listas nominais de aprovação. 

• No CFP a diminuição prevista no Centro de Recursos deve-se ao facto de não haver uma previsão por parte do 

IEFP do número de clientes a apoiar. 

• Na CMR prevê-se uma diminuição do número de clientes atendidos no serviço de Análises Clínicas devido à 

reestruturação do seu horário de atendimento. 

 

5. NÚMERO DE COLABORADORES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 
5.1 COLABORADORES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 

Valências Acordos / Serviços Previsto  
para 2015 

Realizado a  
31-10-2015 

Previsto 
 para 2016 

EE 

TOTAL COLABORADORES IPI 5 4 4 

TOTAL COLABORADORES CRI 24 22 22 

TOTAL COLABORADORES 29 26 26 

CAO TOTAL COLABORADORES 57 55 56 

CFP TOTAL COLABORADORES 14 14 14 

UR TOTAL COLABORADORES 20 19 20 

SAD TOTAL COLABORADORES  5 6 6 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

REGIME GERAL 10 10 10 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 34 31 37 

TOTAL COLABORADORES 44 41 47 

LAVANDARIA 

REGIME GERAL 3 3 3 
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Valências Acordos / Serviços Previsto  
para 2015 

Realizado a  
31-10-2015 

Previsto 
 para 2016 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 5 4 5 

TOTAL COLABORADORES 8 7 8 

TRANSVERSAL 

REGIME GERAL 2 2 2 

TOTAL DE COLABORADORES CEP 54 50 57 

CMR TOTAL COLABORADORES CMR 3 3 3 

SAC 

ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO À GESTÃO 18 17 17 

ÁREA DOS TRANSPORTES 7 6 6 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 3 2 2 

TOTAL COLABORADORES SAC 28 25 25 

TOTAL COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA 210 198 207 

Tabela 4 – Distribuição de Colaboradores por Valência/ Acordo/ Área a 31 de Outubro de 2015 

 

Para 2016, estão previstos 207 colaboradores, menos 3 face ao previsto para 2015, justificados da seguinte forma: 

IP – Registou-se a saída de 1 Assistente Social (20%), cuja vaga será colmatada por 1 Estágio Profissional, devidamente 

orientado por uma profissional interna, pelo que não está contemplada substituição deste contrato. 

CRI - Foram previstos para 2015, 24 colaboradores em função dos Planos de Ação em vigor até 31/07. Para os Planos de 

Ação 2015/2016, há a registar a diminuição de 2 e uma significativa diminuição da carga horária da quase totalidade dos 

técnicos. Verifica-se assim, menos 2 face ao ano anterior. 

CAO – Regista-se a saída de 2 colaboradoras e prevê-se a substituição de 1, a ocorrer ainda em 2015. 

CEP – As alterações nesta valência, face à previsão para 2015, prendem-se com a contemplação de 3 possíveis novas 

admissões em regime de emprego protegido. 

Salienta-se, no entanto, face à execução atual, o seguinte: 

• Saída de 4 colaboradores em regime de emprego protegido não substituídos por novos contratos de trabalho. 

Decorrem no entanto, 5 estágios em emprego protegido, de acordo com a regulamentação desta medida de 

emprego, cuja contratação se prevê para 2016. 

UR – Prevê-se 1 admissão, em substituição de 1 colaborador que saiu em 2015. 

SAD – Está contemplado o aumento de 1 colaborador para meio ano. 

SAC – Regista-se em 2015 a saída de 3 colaboradores (1 na área administrativa, 1 na área dos transportes e 1 na área da 

limpeza). Não se prevendo a sua substituição, a previsão para 2016 é de 25 colaboradores no SAC. 

 

Em resumo, temos a previsão para 2016, face à previsão de 2015 de: 

• Menos 1 colaborador na IP 
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• Menos 1 colaborador no CAO 

• Menos 2 colaboradores no CRI 

• Menos 3 colaboradores no SAC 

• Mais 1 colaborador no SAD 

• Mais 3 colaboradores no CEP. 

 

6. 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 87 33 27 

N.º de Clientes com taxa de concretização do PIC > 75% 120 16 22 20 

Taxa média de execução do PIC (atividades em PIC) 80% 80% 90% 75% 

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

N.º de clientes com continuidade interna 173 60 33 20 

 

 

6.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL  – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Avaliar as necessidades das crianças e suas famílias que 
se enquadram nos critérios de elegibilidade definidos 
pelo Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância (SNIPI). 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de pedidos de 
referenciação 
analisados 50 dezembro 

Encaminhar para outros serviços os pedidos de 
referenciação que não cumpram os critérios de 
elegibilidade do SNIPI, esclarecendo a entidade 
referenciadora sobre a transferência. 

Nº de processos 
transferidos 20 dezembro 

Apoiar as crianças e suas famílias seguindo o programa 
individual de intervenção precoce definido em conjunto. 

Nº de crianças 
apoiadas 138 dezembro 

Identificar crianças que beneficiam da integração em 
equipamentos educativos e acompanhamento dos 
pedidos de subsídio por frequência de estabelecimento 
de educação especial. 

Nº de processos 
de SEE2 
analisados. 

30 dezembro 

Analisar os processos de pedido de subsídio de 
educação especial de forma a garantir o apoio 
terapêutico e psicológico às crianças que dele 

                                                             

 

2 SEE – Subsídio de Educação Especial 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

necessitem. 

Apoiar diretamente crianças e suas famílias em que não 
foi possível mobilizar os recursos necessários na 
comunidade para atingir os objetivos acordados no PIIP. 

Nº de crianças 
apoiadas em 
psicologia 

26 dezembro 

Nº de crianças 
apoiadas em 
terapia da fala 

20 dezembro 

Nº de crianças 
apoiadas em 
terapia 
ocupacional 

26 dezembro 

Nº de crianças 
apoiadas em 
psicomotricidade 

26 dezembro 

Nº de crianças 
apoiadas em 
serviço social 

20 dezembro 

Capacitar as famílias e pessoas que acompanham a 
criança durante o dia para implementarem estratégias 
potenciadoras de um desenvolvimento harmonioso da 
criança. 

Nº de crianças 
apoiadas em 
vigilância 32 dezembro 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 dezembro 

 

 

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

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Apoiar os alunos, das escolas do ensino público, 
com necessidades educativas especiais tendo em 
consideração as suas motivações e perfil de 
funcionalidade. 

Agrupamentos 
de escolas e 

escolas 
secundárias 

públicas 

Nº de escolas 
apoiadas 98 julho 

Nº de unidades 
especializadas 
apoiadas 

14 julho 

Nº de alunos 
apoiados 513 julho 

Apoiar projetos desenvolvidos pelas escolas na área 
da deficiência, promotores de inclusão e ofertas 
educativas diversificadas. 

Nº de projetos 
10 julho 

Nº de alunos 
envolvidos nos 
projetos 

60 julho 

Desenvolver, em articulação com as unidades de apoio 
especializado, atividades e programas educativos 
ajustados às necessidades, potenciais e expectativas 
dos alunos com deficiência e incapacidade. 

Nº de alunos 
apoiados em 
unidades 

120 julho 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

Desenvolver com os alunos programas de 
autonomização e autodeterminação, no âmbito dos 
PIT3, que permitam desenhar um projeto de vida 
pós escolar. 

Nº de alunos 
apoiados em PIT 53 julho 

Nº de empresas 
envolvidas em 
estágios no 
âmbito dos PIT 

50 julho 

Prestar apoio terapêutico a alunos com deficiência e 
incapacidade através de acompanhamento 
especializado. 

Nº de alunos 
apoiados em 
psicologia 

267 julho 

Nº de alunos 
apoiados em 
terapia da fala 

219 julho 

Nº de alunos 
apoiados em 
terapia 
ocupacional 

183 julho 

Nº de alunos 
apoiados em 
fisioterapia 

49 julho 

Capacitar a comunidade educativa para a inclusão 
dos alunos com deficiência e incapacidade, através 
de ações de consultoria e acompanhamento 
indireto nos contextos naturais. 

Nº de alunos em 
consultoria e 
apoio indireto 50 julho 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 dezembro 

 

6.3 CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad
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Reorganizar o modelo de gestão da intervenção, 
assegurando a cada cliente, de acordo com a 
metodologia do Planeamento Centrado na Pessoa 
(PCP), o plano PATH de apoio de Bem-Estar, 
Ocupacional ou pelo Trabalho. 

ISS, IP4 e  
parcerias da 
comunidade  

Nº de clientes com 
PATH 176 

dezembro 
Nº de Gestores de 
Caso 16 

Desenvolver apoios que respondam aos interesses, 
necessidades e expectativas dos clientes e suas 
famílias. 

ISS, IP e  
parcerias da 
comunidade  

Nº de clientes com 
apoios de bem-
estar 

49  

dezembro Nº de clientes com 
apoios 
ocupacionais 

72 

                                                             

 

3 PIT – Plano Individual de Transição 
4 ISS, IP – Instituto da Segurança Social, IP 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

Nº de clientes 
apoiados pelo 
trabalho 

55 

Agitar-te Dança - Desenvolver competências 
cognitivas e relacionais e ao nível da expressão 
artística. 

 

Nº de clientes 11 

dezembro Nº de sessões 65 

Nº de atuações 3 

Agitar-te Drama - Desenvolver competências 
cognitivas e relacionais e ao nível da expressão 
artística. 

 

Nº de clientes 8 

dezembro Nº de sessões 70 

Nº de atuações 3 

Melhorar a capacitação psicossocial dos clientes e 
suas famílias. 

 

Nº de clientes 176 

dezembro 
Nº de sessões de 
psicologia 395 

Nº de reuniões do 
serviço social 220 

Assegurar apoio aos clientes que realizam atividades  
socialmente úteis em estruturas da comunidade. 

ISS, IP e  
parcerias da 
comunidade  

Nº de clientes 18 
dezembro 

Nº de sessões de 
acompanhamento 198 

Realizar colónias de férias para os clientes.  Nº de colónias 5 dezembro 

Planear e realizar projetos socias de “respiro” para  
clientes e famílias. INR, IP5; CMS6 

Nº de clientes 
abrangidos 81 

dezembro 
Nº de convívios 3 

Articular internamente com a UR, para melhor 
responder aos nossos clientes e suas famílias. UR 

Nº de 
acompanhamentos 
a consultas 

50 

dezembro 

Nº de reuniões 
entre UR/CAO 30 

Nº de reuniões de 
Supervisão Técnica 
Externa 

8 

Nº de estudos de 
caso 6 

Nº de reuniões de 
gestão de PIC 31 

                                                             

 

5 INR, IP – Instituto Nacional de Reabilitação, IP 
6 CMS – Câmara Municipal de Sintra 



                                                                                                              PLANO DE ATIVIDADES 2016 

 

CECD_103-01 16/ 38 

 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

 
 
Assegurar a reflexão, atualização e  melhoria 
contínua do apoio prestado  aos nossos clientes por 
parte da equipa. 

UR;SAC – AAG; 
Supervisor 
Externo;  

CerciOeiras; 
Quinta Essência;  

INR, IP 

Nº de formações 
em áreas 
transversais 

4 

dezembro 

Nº de formações 
ECC7 3 

Nº de formações  
PCP8 3 

Nº de formações 
DD9 3 

Nº de formações 
CNUDPD10 3 

Nº de reuniões de 
Benchmarking 2 

Nº de 
colaboradores a 
realizar 
intercâmbio 
funcional 

12 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 dezembro 

2 
- S

us
te

nt
ab

ili
da

de
 

Reforçar o controlo atempado de situações de 
divida dos clientes e controlo de fluxos de entrada 
de receitas. 

 
Evolução da 
redução de dividas 
dos clientes 

30 dias dezembro 

 

 

6.4 CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

 2
 - 

Q
ua

lid
ad

e 

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

IEFP,I.P11.; 
Parcerias da 
Comunidade 

Nº de ações 6 

dezembro 
Nº de 
formandos 85 

Volume de horas 
formação 87000 

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

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 

Nº de 
formandos a 12 dezembro 

                                                             

 

7 ECC – European Care Certification 
8 PCP – Planeamento Centrado na Pessoa 
9 DD – Diagnóstico Duplo 
 
10 CNUDPD - Convenção das Nações Unidas Direitos da Pessoa com Deficiência 
11 IEFP, IP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

Comunidade empregar 

Nº de 
beneficiários de 
AC  a empregar 

4 

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. 

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 
Comunidade 

Nº de novos 
formandos 27 dezembro 

Assegurar os apoios aos clientes das medidas do 
Centro de Recursos, encaminhados pelos Centros de 
Emprego de Amadora e Sintra. 

IEFP,I.P. Nº de clientes  50 dezembro 

Realizar a viagem de estudo anual com formandos e 
equipa.  IEFP,I.P. Nº de 

formandos 50 dezembro 

Melhorar as condições de espaço do Curso AFAC. IEFP, I.P. Nº de 
intervenções 1 dezembro 

 Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 
dezembro 

 

 

6.5 CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

 

Contribuir para a melhoria do bem-estar emocional, 
autodeterminação e inclusão social dos 
colaboradores em regime de emprego protegido na 
área das relações interpessoais. 

 
Grau de satisfação 
dos colaboradores  75% 

dezembro 
Nº colaboradores 42 

Dinamizar o projeto de desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais com os 
colaboradores em regime de emprego protegido, 
numa lógica de capacitação e cidadania ativa. 

 
Nº colaboradores  42 dezembro 

Nº ações 3 dezembro 

Organizar a 2ª edição do "Crazy day", através da 
experimentação de novas tarefas, numa perspectiva 
de melhoria continua e motivação individual dos 
colaboradores. 

Instituto 
soldadura e 
qualidade 

Nº ações 1 dezembro 

Nº colaboradores 56 dezembro 

Apoiar individualmente os colaboradores em regime 
geral, com vista a um enquadramento mais eficaz 
dos colaboradores em regime de emprego protegido. 

 
Nº apoios 
individuais 33 

dezembro 
Nº colaboradores 11 

Realizar ações de grupo direcionadas aos 
colaboradores em regime geral, na área relacional 
/comportamental, com vista à melhoria das 
competências pedagógicas. 

 
Nº colaboradores 14 

dezembro 
Nº sessões 8 

Realizar atividades com vista à melhoria do espirito 
de equipa e cooperação institucional.   Nº atividades 4 dezembro 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

  Nº colaboradores 56 dezembro 

Acompanhar as equipas nos locais de trabalho, para 
motivar e apoiar nas dificuldades e novos desafios. 

clientes 
comerciais 

Nº  de sessões 
acompanhamento 20 dezembro 

Realizar uma ação de benchmarking com uma 
instituição/serviço congénere, para troca de 
experiências e ideias, numa lógica de melhoria 
contínua. 

DGQ 
/serviço 

congénere 

Nº ações 1 dezembro 

Nº colaboradores 9 dezembro 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 dezembro 

C.E.P. Curva Quatro - Lavandaria  

Aumentar o volume de vendas do serviço de 
lavandaria, face a 2015. 

Clientes 
comerciais 

volume de vendas + 6% dezembro 

Nº clientes 35 dezembro 

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

Aumentar o volume de prestação de serviços na 
Construção e Manutenção de Espaços Verdes e dos 
Viveiros, face a 2015. 

Clientes e 
parceiros 

comerciais 

Volume prestação 
de serviços + 13% dezembro 

Nº clientes 66 dezembro 

Volume vendas - 
Viveiros + 48% dezembro 

Nº clientes 15 dezembro 

 

6.6 UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
- Q

ua
lid

ad
e 

Propor alargamento de acordo de cooperação ao ISS, 
IP - Instituto de Segurança Social. ISS, IP Nº de clientes 3 dezembro 

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, 
equipa 
técnica 

Nº de sessões 
temáticas 6 

dezembro 
Nº de 
colaboradores 20 

Realizar férias com os residentes tutelados / sem 
família. 

CMS, 
particulares 

Nº de clientes 11 
agosto 

Nº de colónias 2 

Dinamizar atividades de expressão plástica. 

CMS, 
Centro 

lúdico das 
Lopas, 

voluntários 

Nº de clientes 25 

dezembro 
Nº de sessões 30 

Realizar atividades lúdicas, socioculturais e 
recreativas entre os clientes da UR e comunidade. 

Associações 
Recreativas, 
voluntários, 
comunidade 

 Nº de clientes 33 
dezembro 

Nº de atividades 20 
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Nº de convidados 33 

Envolver os clientes no planeamento e rotinas diárias 
da UR.   

Nº de reuniões 
gerais de clientes 3 

dezembro 
Nº de clientes 33 

Articular internamente com o CAO, para melhor 
responder aos nossos clientes e suas famílias. CAO 

Nº de 
acompanhamentos 
a consultas 

50 

dezembro 

Nº de reuniões 
entre UR/CAO 30 

Nº de reuniões de 
supervisão técnica 
externa 

8 

Nº de estudos de 
caso 6 

Nº de reuniões de 
gestão de PIC 31 

Envolver a equipa no desenvolvimento da 
metodologia Planeamento Centrado na Pessoa em 
articulação com o CAO nos clientes comuns. 

CAO Nº de clientes 31 dezembro 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 

Nº de ações 
/eventos a realizar 1 dezembro 

2 
- 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e  

Reforçar o controlo atempado de situações de divida 
dos clientes e controlo de fluxos de entrada de 
receitas. 

 
Evolução da 
redução de dívidas 
dos clientes 

30 dias dezembro 

 
 

6.7 SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 
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Alargar a capacidade da resposta social de 
SAD para 35 clientes. ISS, IP 

Alargamento da 
capacidade da resposta 
social 

35 abril 

Aumentar a participação dos clientes SAD 
em atividades culturais e recreativas. 

Associação 
Cultural 

Teatromosca 

Nº de atividades 
culturais ou recreativas. 3 dezembro 

Contribuir para a diminuição do isolamento 
social dos clientes do SAD. 

Associação 
Coração Amarelo 

Nº de clientes com 
apoio de voluntario 1 dezembro 

Assegurar a prestação dos serviços de 
acordo com as necessidades identificadas ISS, IP Nº de clientes em 

acordo 27 dezembro 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

com os clientes. Nº de serviços 
identificados no SAD12 6 

Promover um "Open Day no CECD" para os 
clientes do SAD, com almoço e visita às 
instalações do C.E.C.D. Mira Sintra - Sede. 

C.A.O. Nº de clientes 
participantes 8 abril 

Assegurar a divulgação das propostas de 
melhoria resultantes da avaliação de 
satisfação de clientes. 

D.G.Q. 

Nº de clientes 
participantes 27 

novembro 
Nº de propostas de 
melhoria recebidas 2 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. 
Mira Sintra. 

 
Nº de ações/eventos a 
realizar 1 dezembro 

2 
- S

us
te

nt
ab

ili
da

de
 

Reforçar o controlo atempado de situações 
de divida dos clientes e controlo de fluxos 
de entrada de receitas. 

 Evolução da redução de 
dividas dos clientes 30 dias dezembro 

 

 
6.8 CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO  
 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Fisiatria - avaliar e realizar o diagnóstico de 
clientes com patologias médicas 
incapacitantes. 

Protocolos de 
saúde 

Nº de clientes 120 
dezembro 

Nº de consultas 220 

Fisioterapia – Tratar, habilitar ou reabilitar 
clientes com disfunções de movimento 
resultantes de doenças genéticas, 
patologias adquiridas ou traumatismos. 

Protocolos de 
saúde 

Nº de clientes                            132 
dezembro 

Nº de apoios 2560 

Hidroterapia – Tratar patologias físicas 
através de exercícios realizados em meio 
aquático aquecido. 

Protocolos de 
saúde e 

particulares 

Nº de clientes 90 
dezembro 

Nº de sessões 740 

Análises clínicas – Recolher amostras de 
produtos biológicos. 

Laboratório 
Imunolab Nº de análises 484 dezembro 

Psicologia – Melhorar o equilíbrio 
emocional do indivíduo, desde a infância à 
idade adulta, através de sessões. 

Escolas, 
Associação Novo 

Futuro, CPCJ 

Nº de clientes                       20 
dezembro 

Nº de apoios 880 

                                                             

 

12 Higiene Pessoal; Higiene Habitacional; Tratamento de Roupas; Alimentação; Atividades de Animação e Socialização; Outros Serviços. 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

Terapia da Fala – Avaliar e intervir nas 
perturbações da comunicação ao nível da 
compreensão e expressão das linguagens 
oral, escrita e não verbal. 

Protocolos de 
saúde; Escolas da 

comunidade; 
Outros Parceiros 

Nº de clientes                            30 
dezembro 

Nº de apoios 1452 

Terapia Familiar - Intervir ao nível do 
equilíbrio emocional das famílias. 

Direção Geral de 
Reinserção Social  

Nº de clientes                       6 
dezembro 

Nº de apoios 57 

Psicomotricidade – Tratar disfunções de 
comunicação corporal, aspetos psíquicos, 
afetivo-relacionais e sociais através do 
movimento. 

Escolas e 
comunidade 

Nº de clientes 2 
dezembro 

Nº de apoios 42 

Consultas de clínica geral a colaboradores.   Nº de consultas 70 dezembro 

Massagens de relaxamento.   
Nº de clientes 10 

dezembro 
Nº de apoios 110 

Prestação de outros serviços de bem-estar 
(Nutrição e Podologia) 

  
  

Nº de clientes 15 
dezembro 

Nº de apoios 150 

Realizar workshops temáticos de acordo 
com os serviços prestados pela CMR.   

Nº de ações 6 
dezembro 

Nº de participantes 90 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. 
Mira Sintra 

 
Nº de ações/eventos a 
realizar 1 dezembro 

2 
- S

us
te

nt
ab

ili
da

de
 

Realizar reuniões de apresentação de dos 
serviços da CMR com vista ao aumento do 
volume de prestação de serviços. 

Equipamentos 
educativos do 
concelho de 

Sintra 

Nº de reuniões 4 dezembro 

Aumentar o volume de prestação de 
serviços face a 2015. 

 Volume de prestação 
de serviços +20% dezembro 

 

 

7. ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

7.1 RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

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

Entidades 
Formadoras 
Certificadas 

Nº de ações de 
formação 4 dezembro 

Organizar colónia de férias para os filhos dos 
colaboradores. Resiquimica 

Nº de crianças 
inscritas  10 dezembro 

Rever e ajustar processos e procedimentos, na área 
de Gestão de Recursos Humanos. DGQ 

Nº de processos 
revistos 2 dezembro 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

Realizar ações de dinâmica de grupos que permitam 
uma aproximação e maior conhecimento dos 
colaboradores das diferentes equipas entre si. 

 
Ações team 
building 1 dezembro 

Realizar ações de intercâmbio funcional, entre os DE 
/ CE com vista a um maior conhecimento e 
entendimento das diferentes exigências e 
realidades vividas nas diferentes valências. 

 
Nº de 
colaboradores 
envolvidos 4 dezembro 

Aferir e refletir sobre as causas e percecionar o 
sentimento de desgaste existente dos 
colaboradores, com vista à construção de um plano 
de ação que permita ir ao encontro de soluções 
para as evidências identificadas. 

 

Aplicação de 
questionário e 
plano de ação 
elaborado 

1 dezembro 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 dezembro 

 

 

7.2 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. 

CERCICA; 
CERCI LX; 

CERCI 
OEIRAS 

Nº de ações de 
benchmarking 4 

dezembro 
Nº de ações de 
melhoria 
implementadas 

2 

Estudar de uma forma mais aprofundada as 
exigências e implicações burocráticas a este nível de 
forma a refletir das condições existentes para uma 
futura candidatura à Certificação à Marca EQUASS – 
Nível Excelência. 

  Análise realizada 1 dezembro 

Ajustar o sistema de gestão da qualidade à realidade 
organizacional, procurando simplificar 
procedimentos atendendo, também, a uma maior 
simplificação e funcionalidade. 

  
Nº de 
procedimentos 
revistos 

3 dezembro 

Realizar reuniões temáticas com as equipas de cada 
valência sobre o sistema de gestão da qualidade.   Nº de reuniões 6 dezembro 

No âmbito do sistema de gestão da qualidade 
realizar auditorias globais às valências do C.E.C.D. 
Mira Sintra. 

  Nº de auditorias 7 dezembro 

 

Dinamizar ações de informação/formação a 
colaboradores CAO, UR e SAD sobre planeamento e 
gestão de PIC, decorrentes das ações de melhoria 
identificadas na auditoria externa.  

 Nº de ações 3 dezembro 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

1 dezembro 
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7.3 MARKETING E COMUNICAÇÃO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores Resultados 
Esperados Prazo 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Assegurar mecanismos de informação às diferentes 
partes interessadas. 

  Nº de newsletters 11 dezembro 

Desenvolver e implementar um plano de 
comunicação e marketing ao nível das potenciais 
áreas de negócio do C.E.C.D. Mira Sintra. 

  
Plano criado 1 março 

Taxa de execução 80% dezembro 

Sistematizar e formalizar as Base de dados de 
contactos para mailling CECD 

 
Base de 
Dados/Mailling 1 agosto 

2 
- S

us
te

nt
ab

ili
da

de
 

Criar mecanismos de divulgação que sejam 
geradores de sustentabilidade económico-
financeira. 

 C.E.P. 
Curva 

Quatro - 
Lavandaria 

Nº de campanhas 
promocionais 6 dezembro 

C.E.P. Curva 
Quatro - 

Construção 
e 

Manutenção 
de Espaços 

Verdes 

Nº de envios de 
emailing mensal 8 dezembro 

Nº de campanhas 
de divulgação de 
serviços /produtos 5 dezembro 

 C.M.R. - 
Clínica de 

Medicina e 
Reabilitação 

Nº ações de 
divulgação dos 
serviços nas redes 
digitais 

11 dezembro 

Nº de campanhas 
promocionais 12 dezembro 

S.A.D. - 
Serviço de 

Apoio 
Domiciliário 

Nº ações de 
divulgação dos 
serviços nas redes 
digitais 

4 dezembro 

Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 
Nº de 
ações/eventos a 
realizar 

11 dezembro 

8. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  
 

Em 2016, dos projetos a desenvolver pelo C.E.C.D. Mira Sintra, salientam-se os seguintes: 

 

8.1 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

Eixos Val. Projeto Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

2 
- 

In
ov

aç
ão

 

C.E.C.D. 
Mira 

Sintra 

EMISC 
European 

Mentoring in 
Social Care 

Organizar e desenvolver formação 
de formadores no âmbito da 
atividade de mentoring no sector 
social. 
Traduzir e adaptar instrumentos de 
avaliação neste domínio e formar 2 

 

Curriculum de 
curso de formação 
elaborado 

1 
dezembro 

Nº de cursos de 
formação de 
formadores de 

1 
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Eixos Val. Projeto Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

Mentores do C.E.C.D. Mira Sintra. mentores 
realizados em 
Portugal  
Nº de mentores 
C.E.C.D. formados 2 

CAO Journal Club’s 

Momentos de apresentação e 
análise crítica (30'') em equipa de 
artigos científicos relevantes na 
nossa área de intervenção 

 Nº de Journal 
Club's 6 dezembro 

SAD 

Candidatura a 
estágio de 
animadora 

social. 

Desenvolver a atividade de 
recreação e cultura com clientes 
com graves compromissos de 
mobilidade e isolamento social, 
através de um estágio académico de 
animação social. 

Escola 
Profissional de 

Agentes de 
Serviço e Apoio 

Social 

Nº de clientes 
abrangidos 10 dezembro 

SAD 

Aprofundar o 
acompanhamento 

social e de 
reabilitação de 

pessoas com DID 
ou duplo 

diagnóstico  

Elaborar um projeto visando 
aprofundar o acompanhamento 
social e de reabilitação dos clientes  
com DID ou duplo diagnóstico. 

ISS, IP Apresentação de 
projeto ao ISS, IP 1 junho 

SAD 

Empowerment e 
cidadania-

acrescentar vida 
aos anos 

Desenvolver uma candidatura que 
permita alargar e dar 
sustentabilidade às atividades de 
inclusão social na comunidade e no 
domicilio. 

Associação 
cultural 

Teatromosca; 
Outros 

Candidatura 
submetida 1 dezembro 

Total de Projetos 5 
LEGENDA: R.E.: RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

8.2 PROJETOS OPERACIONAIS  

Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

2 
- I

no
va

çã
o  

 

EE 

Capacitação dos 
ATL para 

acolherem alunos 
com deficiência 

Formar monitores de ATL e CAF 
para incluírem nas atividades 
alunos com deficiência 

  
  

Nº de monitores de 
formados 

6 

dezembro 
Nº de alunos com 
deficiência incluídos 30 

EE Apoio aos ATL 
Capacitação dos ATL e CAF para 
acolherem alunos com 
deficiência. 

ATL e CAF 

Nº de ATL e CAF 
envolvidos 6 

agosto Nº de alunos 30 

Nº de monitores 6 

EE TVA- Transição 
para a Vida Ativa 

Transição para a Vida Adulta e 
Autodeterminação, de alunos 
com PIT – Planos Individuais de 
Transição -  através de 
estabelecimento de parcerias 
com empresas do concelho para 
realização de experiências socio 
laborais. 

Empresas do 
concelho de 
Sintra; CMS; 

Nº de alunos 52 

agosto 
Nº de empresas 
parceiras 60 

 % de alunos 
integrados em 
empresas 

80% 
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Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

EE 

Transição para a 
Vida Adulta e 

Autodeterminação 
(TVA) de jovens 

com deficiência a 
terminar a 

escolaridade 
obrigatória 

Divulgar ações de promoção do 
projeto de TVA às C.M. de 
Odivelas e Loures.   

Nº de reuniões 6 

dezembro 
Articular com empresas locais 
para dinamização de estágios e 
experiências socio laborais. 

   Nº de empresas 
envolvidas 50 

Nº de alunos em 
estágio 53 

CAO Taekwondo 

Realizar sessões de taekwondo 
para os clientes, em parceria 
com a Quinta Essência. 

Quinta 
Essência 

Nº de sessões 35 
dezembro 

Nº de clientes 10 

CAO Horta Biológica 
Participar na manutenção ao 
longo do ano de uma horta 
biológica. 

Quinta 
Essência 

Nº de sessões 35 
dezembro 

Nº de clientes 14 

CAO 
Atividades 

Assistidas com 
Animais 

Potenciar a socialização e 
estimulação sensorial através 
do contato direto com os cães. 

Escola Prática 
GNR 

Nº de sessões 44 
dezembro 

Nº de clientes 31 

CAO Teatro "Pregões" 

Elaborar e apresentar aos 
clientes do CAO e às respetivas 
famílias um teatro de revista. 

Grupo Cénico 
"Amigos da 

Terra" 

Nº de sessões 35 
dezembro 

Nº de clientes 18 

CAO 
Grupo de Dança 

"Anjos e 
Demónios" 

Dar especial enfase à 
mobilidade do corpo, gestos, 
posturas, e evoluções no espaço 
que traduzem os pensamentos 
dos clientes, a sua afetividade e 
o conteúdo emocional da sua 
imaginação, utilizando este tipo 
de linguagem em que se 
comunicam ideias expressas de 
uma forma não verbal. 

 

Nº de sessões 35 

dezembro 

Nº de clientes 16 

CAO 
Livro “Histórias 

simples para 
pessoas simples" 

Editar um livro realizado pelos 
clientes do CAO no âmbito da 
escrita criativa. 

Rotary Club 
Sintra Nº de eventos 1 dezembro 

CAO Ateliers 
Ocupacionais 

Realizar Ateliers diversos que 
permitam aos clientes 
experienciar diferentes 
materiais e produtos finais. 

 
Nº de ateliers 8 

dezembro 
Nº de clientes 176 

CAO 

Programa de 
Desenvolvimento 

Competências 
Pessoais e Sociais 

Com base no diagnóstico 
realizado efetuar o plano de 
sessões mensais dedicados a 
este tema no Polo Pendão 

 
Nº de sessões 3 

dezembro 
Nº de clientes 60 

CAO Tempo de 
"Respiro" 

Planear e realizar projetos 
socias de “respiro” para  
clientes e famílias 

INR, IP Nº de famílias em 
"Respiro" 18 dezembro 

CAO Magusto Especial 
Realizar no Pólo da Sede o 
Magusto para todos os clientes 
e equipa do CAO. 

 Nº de eventos 1 dezembro 

CAO Famílias Ativas 
Contactar e sensibilizar a rede 
de recursos desportivos da 

 Nº de entidades 
contactadas 10 dezembro 
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Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

comunidade, visando a inclusão 
de pessoas com DID nas suas 
atividades. 

Nº de ações de 
sensibilização 1 

CAO Ginasticar 
Dinamizar a prática desportiva 
em contextos de intervenção 
inclusivos. 

Clube Desportivo 
da Escola 

Secundária 
Miguel Torga 

Nº de sessões 23 
dezembro 

Nº de participantes 150 

CAO CGTIC no PCP 

Adaptar a área de intervenção 
às necessidades da Pessoa  
tendo em conta a sua qualidade 
de vida. 

 
Nº de projetos 
implementados 7 

dezembro 
Relatório de área 1 

CAO Olhar Especial Competências pessoais e sociais 
em famílias. 

 
Nº de casos 6 

dezembro 
Nº de reuniões 20 

CAO e 
CFP Eco-escovinhas 

Sensibilizar para a importância 
da higiene oral; Promover 
recolha de escovas usadas para 
reciclar. 

  
Nº de sessões  4 dezembro 

Nº de escovas 
recolhidas 300 dezembro 

CFP Prevenção e 
Segurança 

Prevenir o bullying, sensibilizar 
para os perigos na rua  e 
violência doméstica; aproximar 
os formandos às autoridades 
públicas.   

Nº de sessões  2 
dezembro 

Nº de formandos 50 

CFP Vida Saudável  

Desenvolver sessões sobre 
afetividade, sexualidade e 
planeamento familiar; 
sensibilizar para a importância 
da higiene pessoal, higiene oral 
e rastreio e encaminhamento 
para consultas de medicina 
dentária.   

Nº de sessões  4 

dezembro 

Nº de formandos 50 

CFP Mira Jovem 

Desenvolver a participação ativa 
dos formandos na vida do CFP; 
Divulgar as atividades; 
Desenvolver competências 
transversais.   

Nº de edições 3 dezembro 

CFP Eu e os Outros   

Realizar com os formandos 
sessões de desenvolvimento de 
competências transversais, 
através da reflexão em grupo, 
que proporcione crescimento 
pessoal e social. Terá como 
objetivo principal proporcionar 
aos formandos a possibilidade 
de desenvolverem 
competências pessoais e sociais 
para os ajudar a serem bem-
sucedidos pessoal e 
profissionalmente. e escuta 
ativa).  

Nº de sessões  8 março e 
junho 

Nº de formandos 12 março e 
junho 

CAO/ 
UR Grupo de Pais 

Criar um grupo de trabalho 
interno para implementação e 
dinamização de sessões de 
grupo de pais.   

Nº de famílias 8 
dezembro 

Nº de sessões  8 
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Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

CAO/ 
UR Livro da saúde Registar o percurso da saúde 

dos clientes.   

Nº de clientes com 
livro 3 dezembro 

UR Ateliers temáticos 
Ocupar tempos livres e 
estimular a criatividade dos 
clientes.   

Nº de ateliers 2 
dezembro 

Nº de clientes 25 

UR 
"Queridos vamos 

mudar a nossa 
casa" 

Redecorar casas, 
personalizando e tornando-as 
mais acolhedoras.   

Nº de ambientes 
decorados 4 

dezembro 

UR Voluntariado na 
UR 

Desenvolver atividades de 
carácter lúdico e recreativo aos 
fins de semana.   

Nº de ações 30 

SAD “Porta acessível" Assegurar estacionamento para 
carrinhas SAD em frente à sede. 

Junta de 
Freguesia de 
Mira Sintra e 

Agualva 

Nº de lugares 
reservados 2 dezembro 

Total de Projetos 29 

LEGENDA: R.E.: RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
8.3 PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (DO C.E.C.D. PARA COM AS SUAS PARTES INTERESSADAS)  

Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

2 
- I

no
va

çã
o 

CAO ComunicArte Sensibilizar a comunidade escolar 
para a importância da Comunicação 
Aumentativa e Alternativa. 

CRI – Centro 
Recursos 

para a 
Inclusão 

Nº de escolas 
contactadas 6 dezembro 

CAO Aventais 
Solidários 

Apoiar a Associação Francisquinhos 
com a aquisição de aventais para o 
grupo de artes culinárias.  

Nº de aventais 20 dezembro 

CEP Dia da árvore 
Promover as capacidades das 
pessoas com deficiência, através dos 
trabalhos realizados na comunidade. 

Autarquia do 
concelho de 

Sintra 
Nº de participantes 25 março 

CEP Dia do 
ambiente 

Promover as capacidades das 
pessoas com deficiência, através dos 
trabalhos realizados na comunidade. 

Autarquia do 
concelho de 

Sintra 

Nº de participantes 25 junho 

CFP/CEP
/DGQ/

MC 

Cerimónia de 
Entrega de 
Diplomas a 
Empresas 

Socialmente 
Responsáveis 

Realizar uma Cerimónia Entrega de 
Diplomas a Empresas Inclusivas do 
concelho de Sintra com o objetivo 
de evidenciar o trabalho realizado 
por estas Empresas e de estreitar 
sinergias. 

Empresas do 
concelho de 

Sintra 
parceiras do 
C.E.C.D. Mira 

Sintra 

Nº de eventos 1 março 

UR Projeto 
Semente 

Desenvolver ateliers temáticos, com 
vista à ocupação dos fins de semana 
dos clientes residentes, em parceria 
com a Quinta do Crestelo, tendo 
como objetivo a exploração do 
espaço verde de forma lúdica, 
permitindo a quebra de barreiras 
físicas e sociais. 

Quinta do 
Crestelo 

(Missionários 
da 

Consolata) 

Nº de sessões 10 

dezembro 

Nº de participantes  15 
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Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

UR Aprender a 
Reciclar 

Implementar hábitos de reciclagem 
e separação de lixo.   

Nº de ações de 
sensibilização 2 dezembro 

SAD Coro Inclusivo 

Promover a identidade e interação 
cultural dos participantes 
(comunidade, pessoas com DID e 
colaboradores CECD) 

Centro 
Lúdico das 

Lopas e 
Associação 

TeatroMosca 

Nº de apresentações 
públicas 2 dezembro 

Total de Projetos 8 

LEGENDA: R.E.: RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
8.4  PROJETOS  NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE  

Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

2 
– 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e 

e 
3 

– 
In

ov
aç

ão
 

C.E.C.D. Gala 
40 Anos CECD 

Realizar um evento 
comemorativo do 40º 
aniversário,  que permita 
potenciar a visibilidade do 
C.E.C.D. Mira Sintra junto da 
Sociedade Civil, e 
simultaneamente contribua 
para uma maior 
sustentabilidade. 

Empresas e 
Sociedade  Civil 

Nº de 
participantes 200 dezembro 

C.E.C.D. 
Responsabilidade 
Social no C.E.C.D. 

Mira Sintra 

Implementar e consolidar a 
área de responsabilidade social 
que permita uma ação 
estruturada na articulação com 
potenciais parceiros. 

Empresas do 
concelho de 

Sintra 

Nº de atividades 
/projetos de 
responsabilidade 
social 

3 dezembro 

CAO Modernizar para 
Sentir II Remodelar mobiliário e 

equipamento de salas do CAO 
PMI, S.A. Nº de salas 

renovadas 3 dezembro 

CAO Espaços de 
Sensações 

Realizar a recuperação de 
espaços existentes e ter 
condições para realizar 
atividades de estimulação 
sensorial (musicoterapia, 
aromaterapia e atividades 
assistidas com animais) 

BPI 
Capacitar/Outros 

Nº de salas 
snoezelen 
renovadas 

1 

dezembro Nº de atividades 
tipo de 
estimulação 
sensorial no CAO 

3 

CAO Marca & 
Identidade 

Realizar em parceria com a 
empresa SLA protótipos de 
produtos artesanais que 
dignifiquem o trabalho 
realizado nas áreas 
ocupacionais e promovam a 
sustentabilidade do CAO. 

SLA 

Nº de eventos de 
promoção 1 

janeiro 

Nº de protótipos 3 

SAD Sobre rodas 

Desenvolver contactos que 
permitam angariar apoio para 
renovação do parque 
automóvel do SAD.  

Empresas do 
concelho de 

Sintra 
Nº de veículos  1 julho 

CMR Workshops 
temáticos 

Realizar workshops temáticos 
de acordo com os serviços 
prestados pela CMR sobre 
temáticas relacionadas com o 

  
Nº de ações 6 

dezembro Nº de 
participantes 90 
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Eixos Val. 
Projeto/ 

Dinâmica de 
Inovação 

Objetivo Parcerias Indicadores R.E. Prazo 

desenvolvimento da criança. Volume de 
faturação 1.800 € 

Total de Projetos 7 

LEGENDA: R.E.: RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
9. Parcerias 
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 em 2016: 

 
Eixos 

 
Indicadores 

Previsto para 
2016 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 e
   

3 
– 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e 

Nº de parcerias operacionais 132 

Nº  de parcerias de desenvolvimento 13 

Nº de parcerias de responsabilidade social 9 

Nº de parcerias de sustentabilidade 7 

TOTAL DE PARCERIAS 161 

Nº  de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 1708 
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10.  Participação dos Clientes, Colaboradores e outras partes interessadas 
É com expectativa que aguardamos que ano de 2016 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.  

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 clientes comerciais 

relativamente aos serviços prestados. 
Taxa de participação 50% 

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 

eventos13 

480 

Valor médio em pirilampos 

vendidos por colaborador 

50€ 

Promover a participação ativa dos clientes na vida 

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

 

Nº de reclamações 

Nº 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 

16 

 

10 

4 

 

                                                             

 

13 Inclui  Pirilampo Mágico, Feiras, Eventos, Organização de Seminários. 
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Eixo Objetivos Indicadores 
Resultados 

Esperados 

Participantes CFP nas sessões de 

AR 

12 

Clientes participantes em 

convívios C.E.C.D. Mira Sintra 

420 

 

 
11. 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 
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12.  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. 

Trimestral 
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. 

Trimestral 

Resultados das ações de 

melhoria implementadas; 

Impactos 
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13. ORÇAMENTO 
O orçamento do C.E.C.D. Mira Sintra para o ano de 2016 teve por base a execução financeira ao mês de Agosto de 2015, 

devidamente extrapolada aos 12 meses do ano, acrescida dos pressupostos que são possíveis de prever para o ano de 

2016, quer em gastos, quer em rendimentos. Apresenta-se, de seguida, os valores com o respetivo comparativo do 

orçamento de 2015: 

Gastos Orçamento 2016 Orçamento 2015 
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 44.517,13 30.931,35 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS 966.420,20 892.252,19 
  Subcontratos 68.684,34 69.020,43 
    Outsourcing Transportes 61.742,88 62.477,46 
    Traço União 0,00 0,00 
    Outros(CEP) 6.941,46 6.542,97 
  Serviços Especializados 304.234,17 208.182,77 
    Trabalhos Especializados 55.621,32 52.240,60 
    Publicidade e Propaganda 426,60 522,88 
    Vigilância e Segurança 7.562,76 7.451,04 
    Honorários 52.801,19 57.829,16 
    Comissões 0,00 0,00 
    Conservação e Reparação             187.822,31 90.139,09 
    Cons.Rep.-Edifícios                 115.812,57 27.269,40 
    Cons.Rep.-Veículos                  33.767,48 28.813,12 
    Cons.Rep.-Equipamentos              38.242,26 34.056,58 
    Cons.Rep.-Outros                    0,00 0,00 
    Outros 0,00 0,00 
  Materiais 29.705,51 40.291,48 
    Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 6.020,61 3.336,67 
    Livros e Documentação Técnica 267,00 293,80 
    Material de Escritório 11.106,38 17.496,42 
    Artigos para Oferta 0,00 0,00 
    Material Didático 3.740,72 7.779,83 
    Outros 8.570,81 11.384,77 
       Vestuário e Calçado                 3.715,53 4.880,97 
       Medicamentos e Artigos de Saúde     189,16 537,32 
       Outros Materiais                    4.666,12 5.966,48 
  Energia e Fluidos  200.035,45 215.998,29 
    Eletricidade 78.243,74 71.847,22 
    Combustíveis 105.751,62 125.465,26 
    Água 16.040,10 18.685,82 
    Outros 0,00 0,00 
  Deslocações, Estadas e Transportes 38.762,81 40.442,07 
    Deslocações e Estadas 38.762,81 40.442,07 
    Transportes de Pessoal 0,00 0,00 
    Transportes de Mercadorias 0,00 0,00 
    Outros 0,00 0,00 
  Serviços Diversos 324.997,92 318.317,16 
    Rendas e Alugueres 50.489,21 49.269,30 
    Comunicação 19.399,06 19.031,51 
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Gastos Orçamento 2016 Orçamento 2015 
    Seguros 23.241,65 20.342,74 
    Contencioso e Notariado 52,50 85,62 
    Limpeza, Higiene e Conforto 45.787,08 43.535,09 
    Outros Serviços 186.028,44 186.052,91 
       Alimentação                         157.956,81 162.953,90 
       Outsourcing Transportes 143.091,82 145.967,91 
       Outros 14.864,99 16.985,99 
      Outros 28.071,63 23.099,01 
       Serviços Bancários                  3.213,41 3.264,50 
       Outros                              24.858,23 19.834,52 
GASTOS COM O PESSOAL 3.110.213,74 3.175.270,18 
  Remunerações Certas 2.330.875,22 2.406.016,97 
  Remunerações Adicionais 211.109,74 214.137,15 
  Encargos sobre Remunerações 495.696,54 504.202,76 
  Seguros de Acidentes de Trabalho 24.126,23 16.259,64 
  Indemnizações 9.064,20 10.933,05 
  Outros Gastos com o Pessoal 39.341,81 23.720,61 
    Outros Gastos com o Pessoal-Medic.Trab. 6.604,23 6.534,90 
    Outros Gastos com o Pessoal-Hig.Seg. 7.704,83 8.088,47 
    Outros Gastos com o Pessoal-Estag.Prof. 25.032,75 9.097,24 
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 158.840,64 162.397,99 
    Propriedade de Investimento         0,00 0,00 
    Ativos Fixos Tangíveis             158.529,82 157.435,96 
    Ativos Fixos Intangíveis           310,82 4.962,03 
PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 0,00 
PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 0,00 
PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 0,00 
OUTROS GASTOS E PERDAS 324.111,29 289.882,68 
  Impostos 837,93 514,44 
  Descontos Pronto Pagamento Concedidos 0,00 0,00 
  Dívidas Incobráveis 0,00 0,03 
  Outros 323.273,36 289.368,21 
     Correções Períodos Anteriores       0,00 0,00 
     Donativos                           0,00 0,00 
     Quotizações                         2.989,70 2.761,85 
     Bolsas a Formandos                  289.864,70 252.831,32 
     Multas e Penalidades                0,00 33,02 
     Campanha do Pirilampo Mágico 25.000,00 28.597,00 
     Gratificações dos Clientes 5.418,96 5.145,03 
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 19,22 5,63 
  Juros Suportados 19,22 5,63 
  Diferenças de Câmbios Desfavoráveis 0,00 0,00 
  Outros Gastos/ Perdas de Financiamento 0,00 0,00 

TOTAL DOS GASTOS 4.604.122,21 4.550.740,02 
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Rendimentos Orçamento 2016 Orçamento 2015 

VENDAS 40.000,00 30.000,00 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 977.912,95 998.846,78 
  Matrículas e Comparticipações Familiares              382.012,95 344.883,66 
  Descontos e Abatimentos             0,00 0,00 
  Atividades Culturais/Colónias 0,00 0,00 
  Outros Serviços                     595.900,00 653.963,12 
VARIAÇÕES INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 0,00 
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00 0,00 
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 3.391.700,46 3.296.998,04 
  ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS      3.391.700,46 3.296.998,04 
  Instituto da Segurança Social       1.690.746,96 1.674.824,40 
  Ministério da Educação              359.377,14 394.993,72 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários      1.010.064,60 914.316,22 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários-CEP Red.Prod.Tr.      227.260,93 165.056,95 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários-CEP Sub.Estág.    7.042,91 0,00 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários-CEP Manut.Inst.    25.000,00 25.000,00 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários-AC    0,00 0,00 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários-Estág.Profiss.    6.576,14 3.375,70 
  IEFP/FSE/Projetos Comunitários-POPH    744.184,62 720.883,57 
  Autarquias                          331.511,76 312.863,70 
  Autarquias-CMS                          264.999,96 276.351,90 
  Autarquias-JF                          66.511,80 36.511,80 
  Outros Entes Públicos               0,00 0,00 
REVERSÕES 0,00 0,00 
  De Depreciações e de Amortizações 0,00 0,00 
  De Perdas por Imparidade 0,00 0,00 
  De Provisões 0,00 0,00 
GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR 0,00 0,00 
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 200.264,58 217.922,00 
  Rendimentos Suplementares 0,00 0,00 
  Descontos Pronto Pagamento Obtidos 0,00 0,00 
  Recuperação de Dívidas a Receber 0,00 0,00 
  Rend. e Ganhos em Inv. não Financ. - Alienações 0,00 13.299,00 
  Outros 200.264,58 204.623,00 
     Correções de Períodos Anteriores    0,00 0,00 
     Imputação de Subsídios para Investimentos 124.264,85 123.040,96 
     Campanha Pirilampo Mágico 50.000,00 53.804,77 
     Donativos                           25.999,73 27.683,76 
     Outros                              0,00 93,51 
JUROS DIV. E OUT. REND. SIMILARES 7.146,38 15.623,24 
  Juros Obtidos 7.146,38 15.623,24 
  Outros Rendimentos Similares 0,00 0,00 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 4.617.024,37 4.559.390,06 
RESULTADO LÍQUIDO 12.902,16 8.650,04 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Iniciámos a abordagem ao Plano de Atividades e Orçamento 2016 consciencializando uma perspetiva do panorama 

nacional algo conturbada e preocupante. 

No entanto, ao percorrermos e analisarmos a nossa proposta de trabalho para o próximo ano, verificamos que apesar das 

possíveis dificuldades, o grau de criatividade e compromisso para com os nossos clientes, famílias, colaboradores e 

parceiros continua bem patente e evidencia a vontade contínua de melhorar a nossa intervenção.  

É neste clima de motivação e resiliência que em 2016 vamos celebrar 40 anos de existência. São 40 anos de muitas 

histórias, de muitas dificuldades mas, sobretudo, de muitas conquistas, de muito envolvimento e partilha, de muito 

empreendedorismo, de uma qualidade de intervenção e inovação sempre em crescendo… 

O reconhecimento do valor intrínseco dos nossos clientes, a promoção do seu papel enquanto cidadãos, a melhoria da 

sua qualidade de vida, continua a ser o nosso grande objetivo, razão primeira e última da nossa existência. 

Continuaremos de uma forma visível e  genuína, a envidar todos os esforços para que a comunidade  envolvente seja 

cada vez mais aceitante e inclusiva. Mudar mentalidades, evidenciar capacidades, derrubar muros e construir pontes será 

uma tarefa em que continuaremos a investir toda a nossa energia junto dos muitos parceiros que nos têm acompanhado 

e que confiam em nós. 

Ao lado dos nossos clientes, cada vez mais detentores de capacidades de autorrepresentação, vamos continuar a trilhar 

um caminho que, mesmo que pedregoso e difícil, sabemos ser passível de nos levar a bom porto. Porque somos 

realistas… nada nos impede de procurar aquilo que muitos julgam impossível, já que todos os sucessos da sociedade só 

foram utopias até se conseguirem realizar. 

É nisso que acreditamos e é para isso que trabalhamos vai fazer 40 anos. 

Assim, para além dos objetivos, atividades e projetos elencados no Plano de Atividades, pretendemos celebrar o 40.º 

aniversário ao longo de todo o ano com vários eventos: 

Atividades 
Cronograma 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cerimónia oficial de abertura dos 40 
anos C.E.C.D. Mira Sintra 

                        

Lançamento da Marca C.E.C.D. Mira 
Sintra e Peça de design – 40 anos – 

produzida no projeto M&I 
                        

Edição do livro “Histórias simples de 
pessoas simples – C.E.C.D. Mira Sintra” 

                        
I Festival da Sopa C.E.C.D. Mira Sintra 

(os restaurantes da zona de Sintra 
oferecem um tacho de sopa cada, de 

várias regiões e países)                         
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Atividades 
Cronograma 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Open Taekwondo Solidário 
                        

Cerimónia de Entrega de Diplomas a 
empresas socialmente responsáveis 

                        

Dia da árvore - Plantação de árvore(s) 
na comunidade  

                        
É normal ser diferente - Divulgar na 
comunicação social do concelho de 
Sintra, o trabalho desenvolvido e a 
inclusão das PCDI - rubrica mensal                         

Open Day no C.E.C.D. Mira Sintra com 
visita às instalações, 

desenvolvimento e participação em 
diferentes 

atividades/ateliers/workshops                         

Um dia nos Viveiros 
                        

XIII Caminhada de Orientação - 
InterCentros – C.E.C.D. 

"40 anos passo-a-passo".                          

Caminhar com o Pirilampo Mágico – 
C.E.C.D. 40 Anos a Traçar Caminhos  

                        

Ginasticar – Dia da ginástica para as 
famílias 

                        
Encontro de Profissionais da área da 

educação sobre a temática: "Desenho 
de um percurso educativo enquadrado 

num projeto de vida"                         

40 anos em Lego – edifício sede em lego  
                        

Dia do ambiente- Ação de 
responsabilidade social em parceria com 

empresa(s) do concelho de Sintra                         

Clínica Aberta à Comunidade - Despistes 
de Terapia da Fala e Psicologia 

                        

Gala 40 Anos C.E.C.D 
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Atividades 
Cronograma 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Inauguração novas instalações para o 
CEP 

                        

Seminário/Encontro subordinados à 
temática "Reflexão da intervenção: 
Presente e Futuro no apoio à pessoa 

com DID"                         

Workshops temáticos sobre o 
desenvolvimento global da criança 

                        
Cuidar de quem faz o C.E.C.D. Mira 

Sintra crescer todos os dias (Workshop 
onjob sobre técnicas de posicionamento e postura 

no trabalho direcionado aos colaboradores do 
C.E.C.D. Mira Sintra)                         

Exposição de pintura/ trabalhos do 
C.E.C.D. Mira Sintra 

                        
 

E aí vamos nós, mais um ano,  construir a igualdade respeitando a diferença. 

 

C.E.C.D. Mira Sintra, novembro/2015. 

 

A Direção 

 

Presidente: Carmen Duarte         

Vice-Presidente: João Luís         

Secretária: Maria do Rosário Baetas        

Tesoureiro: António Matos         

Vogais:  Joaquim Vicente de Oliveira        

Luís Pirão          

Paulo Parracho Filipe         

 


