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1. ENQUADRAMENTO  
Sob os quatro eixos fundamentais - governação, a sustentabilidade, a inovação e a qualidade - do nosso Plano Estratégico 

apresentamos o plano de actividades para o ano de 2018, tendo como linhas orientadoras os princípios da qualidade do 

referencial EQUASS e os novos desafios à intervenção que a nossa população apresenta. Para o efeito, devemos de ter 

também em atenção que a acção anual do C.E.C.D. Mira Sintra se encontra fortemente condicionada por uma conjuntura 

política, económica e social frágil.   

Com o objectivo de procedermos a uma melhoria contínua, iremos aprofundar o estudo das novas orientações do 

referencial EQUASS – marca da qualidade pela qual o C.E.C.D. Mira Sintra tem os seus serviços certificados desde 2011. 

Desenvolveremos ainda uma atenta e profunda reflexão sobre o futuro da área da formação profissional. Atentos à 

realidade nacional, trabalharemos para encontrar soluções que possam responder a algumas barreiras à continuidade, 

que não dependendo apenas de nós, podem fazer perigar os nossos serviços e a sua sustentabilidade. Por isso uma 

gestão económica e financeira cuidada e criteriosa continuará a ser desenvolvida, alinhada com os valores e princípios 

que regem a missão do C.E.C.D. Mira Sintra.  

Com o objectivo de procedermos a uma melhoria contínua, iremos continuar a aprofundar e melhorar a nossa 

intervenção numa abordagem centrada na Pessoa, através da implementação do processo de mentoria de colaboradores 

e de formação dos mesmos enquanto cuidadores formais. 

Na perspectiva da nossa linha de atuação, focada nas necessidades e potencialidades dos nossos clientes e suas famílias, 

iremos, no âmbito de um projeto europeu “IDP Living”, desenvolver soluções, através da criação de programas 

inovadores, sobre como promover e desenvolver uma forma independente de vida, dentro das comunidades de pessoas 

com deficiências intelectuais (IDPs). Esta é uma área que está a ganhar relevo no nosso país, encontrando-se já disponível 

legislação, assim como o programa "Modelo de Apoio à Vida Independente” que se concretiza  através da disponibilização 

de assistência pessoal, às pessoas com deficiência ou incapacidade, que prevê a criação de um  Centro de Apoio à Vida 

Independente (CAVI). 

Para que o presente plano de atividades possa ser implementado e executado na sua plenitude será imprescindível o 

profissionalismo e dedicação dos colaboradores do C.E.C.D. Mira Sintra, bem como o apoio de todos os restantes 

cooperadores, amigos e parceiros para que o bem-estar dos nossos clientes e a melhoria da sua qualidade de vida possam 

continuar a ser o expoente máximo da nossa acção. 

 

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 factores e que naturalmente poderão influenciar a dinâmica desenvolvida na nossa 

intervenção:  

 

Factores Políticos 

No campo da educação prevê-se a publicação da lei da escola inclusiva em que elimina a necessidade de categorizar os 

alunos com tipologias de deficiência e diagnósticos clínicos, passando-se a identificar apenas os alunos que necessitam de 

apoio, independentemente das circunstâncias que o determinaram. Esta alteração decorre de uma recomendação das 
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Nações Unidas a Portugal do Comité da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência -Committee on the Rights of Persons with Disabilities. A inexistência de um serviço multidisciplinar nas equipas 

de saúde escolar, aprovisionadas pelos Agrupamentos de Centros de Saúde, que deverão assumir a responsabilidade do 

acompanhamento terapêutico aos alunos, poderá colocar em causa a função dos Centros de Recursos para a Inclusão e 

exigir destes a substituição destas funções até que as equipas de saúde escolar se formem. 

No que se refere à política do sistema de Formação profissional, é constrangedora a ausência de uma política que inclua a 

tipologia de formação Individualizada para pessoas com deficiência e incapacidade desenvolvida pelas organizações como  

parte do próprio sistema, reconhecendo-a como mais-valia e reconhecendo o know-how existente nas organizações da 

comunidade local que trabalham com forte sentido de parceria.  

De acordo com a resolução da Assembleia da Republica nº 121/2017 de 20 de Junho, o ponto 8 refere a recomendação 

essencial para a reorganização das respostas promotoras do emprego das pessoas com mais dificuldades “ …por parte do 

IEFP, IP de uma formação à medida, na promoção do emprego das pessoas com deficiência, encarando a oferta de 

emprego das pessoas com deficiência como um pacote global que integra necessariamente informação, formação e 

também acompanhamento da actividade no posto de trabalho….”. É assim essencial consolidar o direito à Formação 

Profissional, com efectiva preparação para uma inclusão profissional, do ponto de vista das competências pessoais 

sociais, comportamentos e atitudes face ao trabalho, com competências técnicas de referência e que salvaguarde os seus 

direitos, de modo a serem valorizadas quando integram o mercado de trabalho.  

No que se refere ao Código da Contratação Pública, está prevista para 2018 a entrada da mais recente alteração do DL 

111-B/2017 de 31 de agosto. A transposição da directiva 2014/24/EU que prevê a reserva de contratos para entidades 

que empreguem pessoas com deficiência ou desfavorecidas é uma das alterações introduzidas no novo CCP. Esta 

alteração pode vir a abrir janelas de oportunidade às nossas áreas de negócio, nomeadamente, a jardinagem e os 

viveiros.  

Assistimos muito recentemente à publicação do DL 126-A/2017 que prevê a atribuição da Prestação Social para a Inclusão 

(PSI) para pessoas com deficiência /incapacidade nos encargos acrescidos com a deficiência e que se estima que irá 

beneficiar cerca de 120 mil pessoas em idade activa. A PSI vem substituir o Subsídio Mensal Vitalício, a Pensão Social de 

Invalidez e a Pensão de Invalidez dos Regimes Transitórios dos Trabalhadores Agrícolas e Complemento Extraordinário de 

Solidariedade que lhes acresce, ainda que em momentos diferentes. 

Na perspectiva Sócio Ocupacional, verificamos através do compromisso de cooperação para o sector solidário, a 

orientação de extinguir gradualmente os Acordos atípicos (para os clientes com maior nível de dependência) celebrados 

com a Segurança Social para a resposta social CAO, o que a verificar-se poderá resultar numa diminuição de 

financiamento bastante expressiva para esta resposta social, comprometendo seriamente a qualidade dos serviços a 

prestar à população com deficiência severa e profunda. 

 

Factores Económicos 

A proposta do orçamento de estado para 2018 aponta para uma nova actualização dos escalões de IRS que passarão de 

cinco para sete de forma a proporcionar maior alívio fiscal para os escalões mais baixos. Também está previsto um novo 

aumento do salário mínimo, o qual irá aumentar para 580€ em 2018, factor que terá um impacto directo nos Gastos do 

C.E.C.D. Mira Sintra, nas remunerações com o pessoal na ordem dos 60.000€.  
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Ainda neste âmbito, uma das propostas apresentadas para o próximo orçamento de Estado 

passa pela adequação da Taxa Social Única (TSU) paga pelas empresas à modalidade de contrato de trabalho, prevendo-

se um aumento da TSU para as empresas que recorrem a contratos precários com a diferenciação da taxa contributiva. 

A proposta de orçamento de estado para 2018 prevê um crescimento económico de 2,2%, um défice orçamental de 1% 

do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento do emprego de 0,9% e uma taxa de desemprego de 8,6%. Estes 

indicadores têm como expectativa uma inflação que se situará em 1,4% em 2018 

 

Factores Sociais 

No âmbito da formação profissional, temos assistido a uma tendência para reduzir tempos de apoio como forma de 

reduzir o financiamento. Os percursos formativos reduzidos, não permitem a consolidação das aprendizagens pelo que os 

nossos parceiros da área do emprego têm evidenciado, ao longo deste último ano, a impreparação dos nossos formandos  

pelo que foi frequente o término precoce da formação prática em contexto de trabalho. É espectável uma maior 

dificuldade na efectiva inclusão profissional. A redução de custos a curto prazo irá aumentá-los, com toda a certeza, a 

médio prazo.  

No que se refere aos nossos clientes e seus significativos das respostas sociais de CAO, UR e SAD, temos assistido a um 

crescente envelhecimento situação que nos remete para uma actuação de grande proximidade e de apoio, indo ao 

encontro de respostas adequadas em função das suas necessidades pelo que, continuará a ser uma prioridade dos nossos 

serviços sociais o trabalho em rede que pode ajudar a ultrapassar situações de maior fragilidade e vulnerabilidade social. 

No entanto, esta continuará a ser uma área de maior investimento da nossa parte para apoiar os nossos clientes e suas 

famílias na activação dos seus direitos. 

 

Factores Tecnológicos 

Neste âmbito, o C.E.C.D. Mira Sintra tem acentuado o seu desempenho tecnológico no que se refere à adoção de novas 

ferramentas e competências que potenciem a prestação de serviços sociais de melhor qualidade. Porém, a área 

tecnológica é das mais onerosas, pelo que requer também constante atualização e adaptação do tecido humano. 

Preconizamos para 2018 continuar a investir nesta área e a estarmos atentos aos novos paradigmas tecnológicos.  

 

 

3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 
Para o ano de 2018, 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 Actividades 

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 projectos que permitam aprofundar e partilhar temas 

fundamentais à inovação nos diferentes domínios de intervenção. 

 

Ao nível da Intervenção Precoce na Infância (IPI), pretendemos continuar a reforçar a presença na Equipa Local de 

Intervenção Precoce de Sintra Oriental. É neste contexto que é desenvolvida a totalidade do trabalho da equipa da IPI e a 

aceitação dos princípios que a orientam permitirão assegurar a continuidade desta importante resposta social. Devido ao 

crescente número de pedidos de apoio e dada a existência de uma maior rede de apoio no ensino pré-escolar público, 
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pretende-se que em 2018 se assegure o acompanhamento à totalidade das crianças dos 0 

aos 3 anos, dando-se continuidade ao apoio em vigilância às crianças que se encontrem em estabelecimentos de ensino 

públicos.  

 

No Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) prevê-se uma alteração muito significativa do trabalho desenvolvido ao 

longo do ano lectivo nos Agrupamentos de Escolas nossas parceiras. A perspectiva de “apoio” poderá sofrer uma 

mudança de foco de um apoio dirigido aos alunos para um apoio dirigido à comunidade educativa. A métrica de avaliação 

do sucesso de intervenção deverá avaliar o progresso dos níveis de inclusão dos alunos, do aumento da sua participação 

na vida escolar e na certificação de competências com que abandonam o ensino obrigatório. 

 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), pretende continuar a dar passos no caminho do Planeamento Centrado na 

Pessoa (Pedagogia da Interdependência), assumindo um compromisso de pôr em prática os seus princípios e valores, 

fundamentais à valorização e capacitação das pessoas apoiadas.  

Pretende-se diversificar as atividades desenvolvidas nas áreas de Bem-estar, Ocupacional e Atividades Socialmente Úteis, 

integrando Ateliers Ocupacionais Inovadores, diversos, que potenciem o aumento de conhecimento e aprendizagens 

adquiridas a cada cliente. A componente Desportiva continuará a ter uma forte expressão, espelhando as áreas de 

interesse dos clientes e o reforço de parcerias na nossa comunidade. Na componente Artística é nossa pretensão 

envolver profissionais da comunidade, estabelecendo novas parcerias, e criar novos projetos. 

O envelhecimento precoce dos clientes, é uma realidade para a qual urge criar novas respostas e estratégias de 

intervenção. Neste sentido, encontra-se em fase de planeamento um projeto, que visará dar uma resposta mais ajustada 

às necessidades e interesses desta população, salvaguardando momentos de descanso, programas culturais e de convívio 

e confraternização social. Iremos dar seguimento aos projetos direcionados para as famílias, assegurando o 

desenvolvimento dos grupos de pais, espaço de partilha e troca de experiências de vida, e ainda, criar uma Agenda 

Cultural, destinada ao descanso dos pais.  

 

No Centro de Formação Profissional (CFP), tendo em conta as particularidades do desenvolvimento da Formação 

Profissional nos últimos dois anos ao abrigo do Programa Operacional Regional de Lisboa e considerando a abertura das 

Candidaturas ao IEFP, IP para três anos 2018-2020, resolvemos complementar a Formação Profissional Inicial com ações 

de Formação Contínua de modo a reforçar as competências transversais e tecnológicas de todos os ex formandos que 

necessitem, principalmente dos que viram os seus percursos formativos encurtados devido às datas estanques da 

elegibilidade dos apoios. Neste âmbito, pretendemos reforçar a nossa ligação com as Escolas Básicas e Secundárias dando 

continuidade aos Encontros que começámos a promover em 2017, porque verificámos que há um grande 

desconhecimento dos intervenientes no Sistema Educativo sobre a Formação Profissional Individualizada como resposta 

adequada na transição da vida pós escolar para o emprego das pessoas com dificuldades cognitivas ou outras. 

Continuaremos a apostar na Componente de Formação em Posto de Trabalho, acionando as parcerias que já temos e 

procurando novas parcerias de modo a potenciar a preparação dos nossos formandos para o mercado de trabalho e para 

a sua efetiva inclusão. A forte articulação com os Centros de Emprego de Sintra e Amadora enquanto Centro de Recursos 

que somos, continuará a ser um fator importante em toda a dinâmica da valência, como tal, apresentaremos a 

Candidatura necessária à sua renovação para o desenvolvimento de todas as atividades que lhe estão associadas 
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(Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego; Avaliação e Atribuição 

de Produtos de Apoio; Avaliação da Capacidade de Trabalho para acesso à MEAMA; Apoio à Colocação e assessoria às 

empresas; Acompanhamento pós colocação) 

No CEP - Curva Quatro, continuaremos a apostar na necessária sustentabilidade social e financeira da Curva Quatro, ao 

nível do apoio psicossocial aos trabalhadores em regime de emprego protegido (TREP) e suas famílias e a nível comercial. 

No âmbito do apoio psicossocial aos TREP’s e suas famílias, iremos manter o apoio psicossocial necessário. Os 

colaboradores em regime geral, continuarão a beneficiar de sessões individuais de mentoria que lhes permitam melhorar 

as estratégias de supervisão e apoio às pessoas com deficiência com quem trabalham diariamente. A nível comercial, 

importa seguir uma estratégia forte na gestão da nossa carteira de clientes comerciais e na captação de novos.  

Atentos às alterações recentes do CCP – Código de Contratação Pública, que prevê a transposição da directiva 

2014/24/EU no que respeita à reserva de contratos para entidades que empreguem pessoas com deficiência ou 

desfavorecidas, apostaremos no contacto com os Organismos públicos do Concelho de Sintra e limítrofes, com o objetivo 

de estabelecermos novas parcerias para o emprego e sustentabilidade das nossas áreas de negócio social. 

Expectamos finalmente, no próximo ano, que os serviços de apoio à equipa da jardinagem e lavandaria já funcionem nas 

novas instalações em Mira Sintra. Em termos de recursos materiais, necessitamos de realizar investimentos ao nível do 

equipamento da área da jardinagem e na continuidade de renovação da nossa frota automóvel. Para isso, atendendo ao 

valor do investimento necessário, teremos de encontrar fontes de financiamento externas ao C.E.C.D. Mira Sintra. Neste 

sentido, retomaremos em conjunto com os restantes Centros de Emprego Protegido do país a estratégia de pressão 

politica para alteração da legislação do emprego protegido que permita o pagamento desses investimentos por parte do 

Instituto do Emprego e Formação profissional, IP 

 

As Unidades Residenciais (UR) continuarão a pautar a sua intervenção com o objectivo de capacitar a 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, continuar o processo de pedido de 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.  

Devido ao envelhecimento dos nossos clientes e suas famílias, os pedidos para apoio em residência são cada vez mais e 

por isso tentaremos atender em regime de rotatividade e por períodos de curta duração, permitindo disponibilizar algum 

tempo de descanso às famílias. Iremos também 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. Para tal também é necessário que se dê continuidade à articulação entre 

os técnicos de todas as valências, proporcionando uma intervenção cada vez mais sólida dos pontos de vista técnico, 

social e humano. 

 

A atuação do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) abrange zonas residenciais com elevada percentagem de pessoas 

idosas, com incapacidade e ou deficiência e em situação de isolamento social. 

Para que possamos dar resposta às necessidades iremos prosseguir com o sentido de missão próprio da Valencia e estar 

atento à oportunidade para nos candidatarmos ao alargamento da sua capacidade de resposta e a novas áreas de apoio.  
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Nessa medida, iremos privilegiar as necessidades que se colocam no acesso aos recursos 

existentes na comunidade, dando especial atenção ao acesso a novas tecnologias por parte dos clientes como seja a 

teleassistência. Também continuaremos a valorizar e aprofundar o processo de formação contínua dos nossos recursos 

humanos, como a chave fundamental para a qualidade dos serviços que prestamos e que desejamos sejam de excelência. 

 

A Clínica de Medicina e Reabilitação (CMR), irá manter a aposta na qualidade dos serviços prestados, reforçando a sua 

ação numa maior e mais forte divulgação dos seus serviços, através de um plano de campanhas promocionais dos 

diversos serviços prestados na nossa clínica que permita não só captar novos clientes mas, sobretudo fidelizá-los. Iremos 

continuar a manter e potenciar sinergias que nos permitam, com parceiros estratégicos, captar novos clientes em áreas 

como a hidroterapia e análises clínicas. Neste âmbito, procuraremos em 2018 oferecer cada vez mais serviços integrados 

e complementares de acordo com as necessidades e expectativas dos nossos clientes e suas famílias. Iremos, ainda, à 

semelhança de 2017 continuar a manter um plano de workshops temáticos direcionados a agentes educativos sobre o 

desenvolvimento da criança. 

 

 

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 EIXOS ESTRATÉGICOS 

A execução do plano de actividades 2018 está naturalmente, condicionada pelo elevado grau de imprevisibilidade 

resultante da actual envolvente, 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 directas na prossecução dos 

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

e operacional. 

Para o triénio 2017 – 2019, a Direção do C.E.C.D. Mira Sintra entende como pertinente e fundamental continuar a gestão 

estratégica da Organização assente  nos 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 objectivo 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 OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 
METAS 

2018 

1. Governação 

- Promover dinâmicas que permitam estimular um bom 

clima organizacional, assente numa responsabilidade 

mútua, dando especial atenção ao bem estar dos nossos 

colaboradores, reforçando o sentimento de pertença a 

uma Ca(u)sa de grande valor social. 
 

- Continuar a desenvolver/aprofundar a metodologia de 

intervenção centrada na Pessoa, visando a melhoria 

contínua dos serviços prestados aos nossos clientes e 

famílias. 

- Grau de satisfação 
colaboradores  

 
 
 
 
 
- Grau de satisfação 

clientes e famílias 

=>85% 

 

 

 

=>85% 
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EIXO OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 
METAS 

2018 

2.Sustentabilidade 

- Realizar uma gestão equilibrada e criteriosa, utilizando 

as ferramentas existentes que permitem um controlo 

atempado da execução dos orçamentos de cada 

valência.  

 

- Resultados das 
Valências 

 

3.  Inovação 

- Acreditar o CECD Mira Sintra enquanto entidade 

formadora ao nível de profissionais e cuidadores;  

 
- Criar um grupo de trabalho, composto por famílias e 

profissionais, com vista ao estudo e implementação de 

serviços de cariz residencial inseridos na comunidade 

para clientes e seus significativos;  

 

- Novas áreas na 

acreditação DGERT 

 
- Grupo de trabalho 

implementado e em 

funcionamento  

 
 

√ 

 

 

√ 

4. Qualidade 

- Manter a certificação da qualidade dos serviços 

prestados no âmbito do referencial europeu EQUASS, 

realizando as necessárias adaptações e diligências que 

permitam a transição para o referencial EQUASS 2018 

 

 

- Certificação EQUASS 

 

 

√ 
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5. CLIENTES  

5.1 CLIENTES INTERNOS 
Para o ano de 2018, prevemos apoiar 329 clientes internos e 1781 externos, de acordo com as Valências e Serviços que 

temos atualmente, com um quadro de pessoal correspondente a 211 colaboradores. 

Valência Serviços/ Acordos Previsto para 
2017 

Previsto para 
2018 

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) 13 10 

CURSO DE ASSISTENTE FAMILIAR E APOIO À COMUNIDADE (1 AÇÃO) 16 10 

CURSO DE OPERADOR DE SERIGRAFIA (1 AÇÃO) 16 10 

CURSO DE OPERADOR DE JARDINAGEM (3 AÇÕES) 42 24 

FORMAÇÃO CONTÍNUA SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO (3 AÇÕES) 0 36 
TOTAL CLIENTES CFP 87 90 

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 

TOTAL CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 326 329 
Tabela 1 – Número de clientes internos por Valência/ Serviço/ Área 
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5.2 CLIENTES EXTERNOS (CLIENTES COMERCIAIS, CLIENTES EM AMBULATÓRIO E 

ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS) 

VALÊNCIA SERVIÇOS PREVISTO  
PARA 2017 

PREVISTO  
PARA 2018 

EE - IPI TOTAL CLIENTES IPI 80 80 
EE - CRI TOTAL CLIENTES CRI 513 8771 

CFP TOTAL CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, AC E APC) 50 602 

CMR 

FISIATRIA 120 90 
FISIOTERAPIA 132 110 

HIDROTERAPIA 90 80 
PSICOLOGIA 20 50 

TERAPIA FALA 30 50 
TERAPIA FAMILIAR 6 6 

PSICOMOTRICIDADE 2 2 
ANÁLISES CLÍNICAS 484 200 

CLÍNICA GERAL PARA COLABORADORES 70 30 
MASSAGENS 20 20 

PODOLOGIA 2 2 

NUTRIÇÃO 13 8 

TOTAL CLIENTES CMR 989 648 

CLIENTES COMERCIAIS   

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  66 50 
LAVANDARIA 35 51 

VIVEIROS 15 15 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 116 116 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS EXTERNOS (IPI, CRI, CFP, CEP e CMR)  1748 1781 
Tabela 2 - Número de clientes externos por Valência/ Serviço/ Área 

 

TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO C.E.C.D. MIRA SINTRA 

PREVISTO  
PARA 2017 

PREVISTO 
 PARA 2018 

2074 2110 
Tabela 3 - Número total de clientes abrangidos pelo C.E.C.D. Mira Sintra 

 
ANÁLISE DE INDICADORES 

CMR: A diferença no nº de clientes de 2017 para 2018 deve-se ao facto de registarmos uma diminuição significativa e 
sustentada no nº de clientes do serviço de análises clínicas. 

CEP:  Verificou-se, aquando da contagem do nº de clientes comerciais da área de negócio Construção e Manutenção de 

Espaços Verdes para 2017 um erro de previsão.  

                                                             
1 Os Planos de Ação aprovados não identificam o número de alunos elegíveis para apoio. O número de clientes encontrado reflete o levantamento de 

necessidades efetuado pelos Agrupamentos de Escolas. O compromisso encontrado com as escolas, para além dos alunos com apoio nas áreas técnicas, 

envolverá um apoio em consultoria à comunidade educativa para todos os 877 alunos identificados. 

2 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 2017 
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6. NÚMERO DE COLABORADORES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 
6.1 COLABORADORES DO C.E.C.D. MIRA SINTRA 

VALÊNCIAS  ACORDOS / SERVIÇOS 
PREVISTO 

PARA 2017 
REALIZADO A  
31/10/2017 

PREVISTO  
PARA 2018 

EE 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4 

TOTAL COLABORADORES CRI 24 22 24 

TOTAL COLABORADORES EE 28 27 29 

CAO TOTAL COLABORADORES CAO 55 53 55 

CFP TOTAL COLABORADORES CFP 14 14 14 

UR TOTAL COLABORADORES UR 20 19 20 

SAD TOTAL COLABORADORES SAD 6 5 5 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

REGIME GERAL 10 11 11 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 37 34 37 

TOTAL COLABORADORES 47 45 48 

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 55 58 

CMR TOTAL COLABORADORES CMR 3 3 3 

SAC 

ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO À GESTÃO 18 19 19 

ÁREA DOS TRANSPORTES 6 6 6 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 3 3 3 

TOTAL COLABORADORES SAC 27 28 28 

TOTAL COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA  
 

210 203 211 
Tabela 4 – Distribuição de Colaboradores por Valência/ Acordo/ Área a 31 de Outubro de 2017 

 
ANÁLISE DE INDICADORES 
 
CRI: Prevê-se a manutenção do n.º de colaboras, embora com cargas horárias menores, em função da aprovação dos 

Planos de Acção com o MEC. 
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CAO: No âmbito de reestruturação interna, no decurso de 2017 transitou um colaborador 

desta valência para o SAC-AAG e integrou-se um colaborador a meio tempo no CAO.  

SAD: Em 2017 foram previstos 6 colaboradores. No decorrer do ano de 2017 verificou-se a saída de um colaborador, não 

estando prevista a sua substituição para 2018.  

CEP: Prevê-se a ocupação total do número de vagas para o regime de emprego protegido (42).  

AAG: Transição de um colaborador do CAO. 

 

Em termos globais e face à previsão efetuada no ano anterior, verifica-se mais um colaborador no quadro de pessoal para 

2018 resultante dos seguintes movimentos: 

• Menos um colaborador no SAD; 

• Mais um colaborador no CEP; 

• Mais um colaborador no SAC - AAG. 
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7. OBJECTIVOS DAS VALÊNCIAS 

7.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

ü Contribuir para a capacitação da equipa da ELI dos conhecimentos necessários para a avaliação e 

acompanhamento das crianças e famílias apoiadas; 

ü Garantir que todas as crianças entre os 0 e 3 anos e as suas famílias são apoiadas; 

ü Capacitar as famílias das crianças apoiadas para a superação das dificuldades sentidas na interação com os 

diferentes serviços envolvidos na vida da criança e da família; 

ü Apoiar em vigilância as crianças que se encontrem acompanhadas por outros serviços e que se encontrem a 

frequentar os estabelecimentos de ensino públicos. 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS 

4 
- Q

ua
lid

ad
e  

TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS 232 

Nº DE REFERENCIAÇÕES ANALISADAS 200 

Nº DE CASOS EM VIGILÂNCIA 160 

CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 20 

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES 40 

SERVIÇO SOCIAL – CLIENTES 4 

PSICOLOGIA – SESSÕES 640 

PSICOLOGIA – CLIENTES 16 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 540 

TERAPIA DA FALA – CLIENTES 14 

TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES 640 

TERAPIA OCUPACIONAL - CLIENTES 20 

PSICOMOTRICIDADE - SESSÕES 640 

PSICOMOTRICIDADE - CLIENTES 16 
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7.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL - CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)  
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

ü Apoiar os Agrupamentos de Escolas para a mudança legislativa sobre a Escola Inclusiva; 

ü Apoiar os Centros de Saúde na articulação com as Escolas de forma a garantir a continuidade dos apoios 

terapêuticos dos alunos que deles necessitam;  

ü Promover os níveis de inclusão escolar dos alunos no seu grupo de referência; 

ü Aumentar os níveis de uma participação significativa dos alunos na vida escolar;  

ü Apoiar os alunos numa perspetiva de parceria pedagógica criada com os docentes; 

ü Apoiar os alunos por via do empoderamento dos docentes e auxiliares; 

ü Capacitar a comunidade educativa para a aceitação da diferença; 

ü Promover as aprendizagens dos alunos nos contextos reais; 

ü Ajudar as famílias na preparação do fim da escolaridade dos seus educandos, através do encaminhamento para a 

resposta mais adequada às capacidades, motivações e desejos do jovem, de forma a evitar o isolamento social. 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS 

4 
- Q

ua
lid

ad
e 

TOTAL DE CLIENTES 877 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 85% 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 70% 

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PIT 80% 

CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 18 

FISIOTERAPIA – SESSÕES 1500 

FISIOTERAPIA – CLIENTES 46 

PSICOLOGIA – SESSÕES 5500 

PSICOLOGIA – CLIENTES 280 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 5100 

TERAPIA DA FALA – CLIENTES 250 

TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES 3000 

TERAPIA OCUPACIONAL - CLIENTES 130 

CLIENTES APOIADOS EM CONSULTORIA 670 

PIT – SESSÕES 1500 

PIT - Nº DE CLIENTES 65 
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7.3 CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

ü Consolidação do Modelo de Gestão de Casos, assente nos princípios e valores do Planeamento Centrado na 

Pessoa, possibilitando ao cliente a realização de escolhas informadas na adesão às atividades e programas 

desenvolvidos nas áreas Ocupacional e Atividades Socialmente Úteis. 

ü Desenvolver Atividades, Projetos e Programas, que vão ao encontro das expetativas, interesses e necessidades 

dos clientes e suas famílias. 

ü Consolidar a área artística, através da dinamização de atividades como a dança, o teatro, exploração musical, 

artes e criatividade. 

ü Estabelecer novas parcerias na comunidade que consubstanciem os projetos e programas na área desportiva e 

artística. 

ü Desenvolver programas de férias para os clientes do CAO. 

ü Melhorar a capacitação das famílias, assegurando a continuidade dos Grupos de Pais, bem como a criação de 

uma Agenda Cultural destinada ao descanso dos pais. 

ü Desenvolver um projeto para os clientes que se encontrem numa situação de envelhecimento precoce. 

ü Potenciar o aumento de Atividades Socialmente Úteis, quer na comunidade, quer internamente. 

ü Proporcionar momentos de reflexão de equipa, através da realização de reuniões de Supervisão Técnica, 

promovendo a melhoria contínua. 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Nº DE CLIENTES 176 

Nº DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 120 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 90% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC (OBJETIVOS PIC) 75% 

Nº DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 176 

Nº DE CLIENTES COM APOIOS DE BEM-ESTAR 48 

Nº DE CLIENTES COM APOIOS OCUPACIONAIS 73 

Nº DE CLIENTES COM APOIOS PELO TRABALHO 55 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS DE BEM-ESTAR 95% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS OCUPACIONAIS 80% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS PELO TRABALHO 90% 

AGITARTE DANÇA - Nº DE CLIENTES 12 

AGITARTE DANÇA – Nº DE SESSÕES 31 

AGITARTE DANÇA – Nº DE ATUAÇÕES 5 

AGITARTE DRAMA - Nº DE CLIENTES 10 
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EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

AGITARTE DRAMA – Nº DE SESSÕES 54 

AGITARTE DRAMA – Nº DE ATUAÇÕES 4 

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES 176 

PSICOLOGIA – SESSÕES 252 

ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS - CLIENTES 20 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – AÇÕES 5 

PROGRAMAS DE FÉRIAS - CLIENTES 70 

 

 

7.4 CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

OBJECTIVOS OPERACIONAIS  

ü Desenvolver 4 cursos de Formação Profissional inicial (Serviços de Reparação e manutenção, Assistente Familiar 

e de Apoio à Comunidade; Operador de Serigrafia; Operador de Jardinagem); 

ü Desenvolver 4 ações de formação contínua na temática de Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 

ü Assegurar a informação, avaliação e orientação profissional, incluindo a prescrição de produtos de apoio para o 

acesso à formação e emprego e a avaliação da capacidade de trabalho para acesso à medida de emprego 

apoiado em mercado aberto; 

ü Realizar o apoio à colocação priorizando a inclusão no mercado de trabalho em circunstâncias iguais, ativando 

medidas de incentivo, de apoio específicas e de emprego apoiado, quando necessário; 

ü Realizar o acompanhamento pós colocação de modo informal ou formal na medida das necessidades individuais 

e das empresas 

ü Manter a acreditação enquanto Centro de Recursos para a Formação e Emprego e a inerente articulação com os 

serviços de emprego da Amadora e Sintra. 

ü Articular com as escolas básicas e secundárias para a promoção dos estágios de sensibilização profissional no 

âmbito dos PIT. 

ü Continuar a desenvolver ações de informação, divulgação e esclarecimento junto das Escolas e outros agentes. 

ü Continuar apostar nas metodologias individualizadas, centradas na pessoa, na formação para a inclusão, no 

desenvolvimento de competências transversais. 
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EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Nº DE FORMANDOS ABRANGIDOS 100 

Nº DE FORMANDOS COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 03 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 0 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC (OBJETIVOS PIC) 0 

Nº DE FORMANDOS COM CONTINUIDADE INTERNA PARA 2018 60 

Nº DE AÇÕES 10 

Nº DE VAGAS A PREENCHER NOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 100 

VOLUME DE HORAS FORMAÇÃO 78752 

Nº DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS 14 

Nº DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS QUE PASSAM A CLIENTES 7 

 

7.5 CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

ü Contribuir para a melhoria do bem-estar emocional, autodeterminação e inclusão social dos colaboradores em 

regime de emprego protegido, através de apoio individual e em grupo, numa lógica de capacitação e cidadania 

ativa. 

ü Organizar atividades, dirigida a colaboradores em regime geral e de emprego protegido, com o objetivo de 

promover uma maior aproximação, confiança e espirito de equipa. 

ü  Apoiar individualmente os colaboradores em regime geral (mentoria), com vista a um enquadramento mais 

eficiente dos colaboradores em regime de emprego protegido.  

ü Apoiar e capacitar os familiares e significativos dos colaboradores em regime de emprego protegido, com o 

objetivo de promover o suporte emocional, a partilha e reflexão em grupo, sobre o plano de vida dos seus 

familiares integrados em regime de emprego protegido. 

ü Apoiar individualmente os colaboradores em regime geral, com vista a um enquadramento mais eficiente dos 

colaboradores em regime de emprego protegido, numa lógica de construção de estratégias reais, com 

ferramentas orientadas para a prossecução dos objetivos definidos para cada equipa e para cada colaborador. 

ü Apoiar e capacitar os familiares e significativos dos colaboradores em regime de emprego protegido, em aspetos 

de cariz emocional e funcional/ prático, proporcionando uma experiencia de partilha em grupo e reflexão sobre 

o plano de vida dos seus familiares/significativos integrados em regime de emprego protegido. 

ü Aumentar o volume de vendas e prestação de serviços nas 3 áreas de negócio. 

                                                             
3 A partir de janeiro de 2018 e ao longo do ano, o CFP – Centro de Formação Profissional irá receber apenas novos formandos, ou seja, não terá 
formandos a concluir as 2900h/2 anos de formação em 2018. Deste modo, iniciaremos os PIC – Planos Individuais de Clientes de acordo com o processo 
e procedimento, no entanto, como os resultados do PIC no CFP medem-se ao fim dos 2 anos de cada percurso formativo não haverão resultados finais. 
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ü Divulgar junto das autarquias as áreas de negócio de construção e manutenção de 

espaços verdes, plantas e projeto Jardins Cool – Hortoterapia para TODOS, com o objetivo de estabelecer pelo 

menos mais um protocolo de apoio ao emprego. 

 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Nº COLABORADORES EM REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 42 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES EM REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 85% 

ATIVIDADES DE EQUIPA – Nº ATIVIDADES 4 

PSICOLOGIA – Nº DE APOIOS - TREP 250 

PSICOLOGIA – Nº DE TREP APOIADOS 42 

SERVIÇO SOCIAL – Nº DE APOIOS A TREP 84 

SERVIÇO SOCIAL – Nº DE TREP APOIADOS 42 

PSICOLOGIA – MENTORIA - COM COLABORADORES REGIME GERAL 140 

PSICOLOGIA – MENTORIA - Nº DE COLABORADORES EM REGIME GERAL 15 

 SERVIÇO SOCIAL - Nº DE SESSÕES DE GRUPO COM FAMÍLIAS DE TREP 8 

                                                                        SERVIÇO SOCIAL -Nº DE FAMÍLIAS APOIADAS 10 

PARCERIAS AUTARQUIAS – Nº DE PROPOSTAS COMERCIAIS 10 

LAVANDARIA – VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 76.000,00€ 

LAVANDARIA – Nº DE CLIENTES 50 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  – VOLUME DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 400.000,00€ 

CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  – Nº DE CLIENTES 50 

VIVEIROS  – VOLUME DE VENDAS 40.000,00€ 

VIVEIROS  – Nº DE CLIENTES 15 

 

7.6 UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

ü Alargar a capacidade de resposta social da UR, através do alargamento do acordo de 30 para 33 clientes; 

ü Contribuir para o bem-estar dos clientes, tendo a preocupação de satisfazer as necessidades e expectativas 

individuais, de cada um deles e suas famílias; 

ü Envolver os clientes no planeamento e rotinas diárias da UR; 

ü Realizar atividades de expressão plástica, lúdicas, socioculturais e recreativas com os clientes da UR, na 

comunidade; 



 
PLANO DE ATIVIDADES 2018 

 

CECD_103-01 20/ 35 

 

ü Desenvolver projetos de financiamento que permitam a realização momentos de 

férias para os residentes tutelados / sem família; 

ü Acompanhar as consultas médicas e os cuidados de saúde a todos os clientes tutelados. 

 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua
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e 

Nº DE CLIENTES 33 

Nº DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 20 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 90% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC (OBJETIVOS PIC) 75% 

Nº DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 33 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – Nº DE CLIENTES 14 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – Nº DE AÇÕES 2 

ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS - CLIENTES 33 

ATIVIDADES LÚDICAS, SOCIO CULTURAIS E EXPRESSÃO PLÁSTICA - AÇÕES 68 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - CLIENTES 25 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - SESSÕES 50 

REUNIÕES DE CASA – SESSÕES 10 

REUNIÕES DE CASA - CLIENTES 25 

SERVIÇO SOCIAL - APOIOS  30 

SAÚDE - ACOMPANHAMENTOS A CONSULTAS E EXAMES 96 

SAÚDE - CLIENTES 17 
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7.7 SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

ü Assegurar a prestação dos serviços de acordo com as necessidades identificadas com os clientes. 

 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 
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Nº DE CLIENTES 30 

Nº DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 25 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 85 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC (OBJETIVOS PIC) 85 

Nº DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 25 

Nº DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO OBRIGATÓRIOS PRESTADOS 4 

Nº DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO COMPLEMENTARES PRESTADOS 2 

Nº DE VISITAS DOMICILIÁRIAS  132 

Nº DE ATIVIDADES CULTURAIS OU RECREATIVAS 7 

Nº DE CLIENTES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES    27 

Nº DE SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO À EQUIPA  12 

Nº DE VOLUNTÁRIOS 1 

Nº DE CLIENTES COM APOIO DE VOLUNTARIADO 1 
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7.8 CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO  
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

ü Prestar serviços terapêuticos de acordo com as necessidades sinalizadas e diagnosticadas aos clientes;  

ü Realizar ações de informação e sensibilização que permitam uma maior capacitação dos clientes da CMR e 

potenciar a captação e fidelização de novos clientes;  

ü Aumentar o volume de prestação de serviços;  

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
U

AL
ID

AD
E 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

FISIATRIA – Nº DE CLIENTES 90 

FISIATRIA – Nº DE CONSULTAS 120 

FISIOTERAPIA – Nº DE CLIENTES 110 

FISIOTERAPIA – Nº DE SESSÕES 2600 

HIDROTERAPIA – Nº DE CLIENTES 80 

HIDROTERAPIA – Nº DE SESSÕES DE GRUPO 836 

HIDROTERAPIA – Nº DE SESSÕES INDIVIDUAIS 600 

ANÁLISES CLÍNICAS – Nº DE APOIOS 400 

ANÁLISES CLÍNICAS – Nº DE CLIENTES 200 

PSICOLOGIA  – Nº DE CLIENTES 50 

PSICOLOGIA – Nº DE SESSÕES 760 

TERAPIA DA FALA  – Nº DE CLIENTES 50 

TERAPIA DA FALA – Nº DE SESSÕES 1280 

PSICOMOTRICIDADE – Nº DE CLIENTES 2 

PSICOMOTRICIDADE  – Nº DE SESSÕES 71 

NUTRIÇÃO – Nº DE CLIENTES 8 

NUTRIÇÃO  – Nº DE SESSÕES 30 

MASSAGENS – Nº DE CLIENTES 20 

MASSAGENS  – Nº DE SESSÕES 60 

WORKSHOPS TEMÁTICOS – Nº DE AÇÕES 9 

WORKSHOPS TEMÁTICOS – Nº DE PARTICIPANTES 108 

VOLUME DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 110.000€ 
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8. ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

8.1 RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

ü Revisão e implementação do processo e procedimento de Avaliação de desempenho;  

ü Revisão e implementação do processo e procedimento de Gestão da Assiduidade;  

ü Revisão do Manual de Funções, Responsabilidades e Competências; 

ü Estabelecer e manter parcerias com entidades de formação, para cumprimento do Plano de Formação;  

ü Desenvolver uma ação de Team building/Outdoor direcionada para as áreas de Apoio à Gestão e 
Administrativos; 

ü Organizar ações/dinâmicas que contribuam para elevar os níveis de motivação, envolvimento e satisfação dos 
colaboradores; 

ü Desenvolver/apoiar sessões de coaching com os colaboradores; 

ü Proporcionar um dia de "porta aberta" para os filhos dos colaboradores, com o objetivo de os sensibilizar para a 
nossa CA(U)SA;  

ü Realizar conversas informais “Conversas com sentido” na área da Deficiência. 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e  

REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO E PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  1 

REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO E PROCEDIMENTO DE GESTÃO DA ASSIDUIDADE 1 

REVISÃO DO MANUAL DE FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS 1 

TAXA DE EXECUÇÃO DO ANUAL DO PLANO DE FORMAÇÃO  80% 

Nº DE COLABORADORES COM FORMAÇÃO  58 

COACHING – Nº DE SESSÕES  32 

TEAM BUILDING/OUTDOOR AAG/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  – Nº DE AÇÕES 1 

AÇÕES/DINÂMICAS DE GRUPO – Nº DE AÇÕES  2 

PORTA ABERTA – Nº DE AÇÕES  1 
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8.2 QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

ü Manter a Certificação EQUASS 

ü Assegurar, em colaboração com as restantes valências e serviços, a revisão do sistema de gestão da qualidade do 

C.E.C.D. Mira Sintra à luz das novas orientações do EQUASS 2018;  

ü Realizar ações de benchmarking sobre o sistema de gestão da qualidade com organizações congéneres que já 

tenham implementado o EQUASS 2018.  

ü Ajustar o sistema de gestão da qualidade à realidade organizacional, procurando uma maior simplificação e 

funcionalidade de procedimentos.  

 

EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

MANTER A CERTIFICAÇÃO EQUASS 1 

ADAPTAR O SGQ DO C.E.C.D. MIRA SINTRA AO REFERENCIAL EQUASS 2018 1 

EXERCÍCIOS DE BENCHMARKING  
6 

Nº DE AUDITORIAS INTERNAS 7 

Nº DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS REVISTOS 4 

 

8.3 COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

ü Assegurar mecanismos de informação às diferentes partes interessadas;  

ü Consolidar e promover a marca RRR (Roda a Rolha ao teu Ritmo) e os produtos do Centro de Actividades 

Ocupacionais;  

ü Assegurar promoção das valências através de novos mecanismos de comunicação;  

ü Assegurar a angariação de fundos para as atividades e/ou projetos;  

ü Dinamizar ações de debate e partilha de conhecimento interno para a capacitação dos colaboradores do C.E.C.D. 

Mira Sintra, em parceria com a área dos Recursos Humanos;  

ü Assegurar a realização de conversas informais “Conversas com sentido”, enquanto ponto de encontro para a 

partilha de conhecimentos e experiências na área da Deficiência; 

ü Organizar evento de divulgação dos serviços do C.E.C.D. Mira Sintra, aberto à Comunidade; 

ü Promover o Projeto PrimaverArte e a celebração dos seus 20 anos. 

ü Construir um painel em madeira e azulejo no CAO, onde fiquem registados os logotipos de todas as Empresas 

Parceiras do C.E.C.D. Mira Sintra, homenageadas na Cerimónia de Responsabilidade Social, realizada em 2016 
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EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

Nº DE NEWSLETTERS SER CECD  4 

Nº DE NEWSLETTERS CMR 
4 

Nº DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS 15 

Nº VÍDEOS PROMOCIONAIS 3 

Nº DE EVENTOS REALIZADOS PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 1 

Nº DE CAMPANHAS DE CROWDFUNDING (ANGARIAÇÃO DE FUNDOS) 2 

Nº DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 3 

Nº DE CATÁLOGOS DE PRODUTOS  1 

Nº DE EVENTOS "PORTA ABERTA À COMUNIDADE" 1 

Nº DE EVENTOS CELEBRAÇÃO 20 ANOS PRIMAVERARTE 1 

Nº DE FOLHETOS  1 

CONSTRUÇÃO DE SITE CURVA QUATRO 1 

CONSTRUÇÃO DE UM PAINEL DE AZULEJOS COM OS LOGOTIPOS DAS EMPRESAS PARCEIRAS  1 
 

9. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  
 

Em 2018, dos projetos a desenvolver pelo C.E.C.D. Mira Sintra, salientam-se os seguintes: 

 
EIXOS 

 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 
3 

– 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

e 
4 

- Q
ua

lid
ad

e 

DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO – Nº DE PROJETOS 6 

OPERACIONAIS – Nº DE PROJETOS 18 

OPERACIONAIS – Nº DE CLIENTES ABRANGIDOS 124 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Nº DE PROJETOS 2 

SUSTENTABILIDADE – Nº DE PROJETOS 4 

 

10. 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. 
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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 2018: 

 
EIXOS 

 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 e
   

3 
– 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e 

Nº DE PARCERIAS OPERACIONAIS 145 

Nº DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 13 

Nº DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 19 

Nº DE PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE 10 

TOTAL DE PARCERIAS 187 

Nº DE CLIENTES ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 2121 

 

 

11.  PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES, COLABORADORES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 
É com expectativa que aguardamos que ano de 2018 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 INDICADORES RESULTADO 
ESPERADO 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e  

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES 85% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES 80% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 85% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES 80% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE FAMÍLIAS (CAO/UR) 85% 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE FAMÍLIAS (CAO/UR) 70% 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS 25% 

TAXA DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 85% 

AUTORREPRESENTANTES – Nº DE CLIENTES 

CAO/UR 18 

CFP 6 

AUTORREPRESENTANTES – Nº DE SESSÕES 

CAO/UR 56 

CFP 4 
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EIXO INDICADORES RESULTADO 
ESPERADO 

EVENTOS E CONVÍVIOS – C.E.C.D. MIRA SINTRA 

Nº DE EVENTOS E CONVÍVIOS 10 

Nº DE CLIENTES 450 

Nº DE COLABORADORES 550 

 

12. 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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13. ORÇAMENTO 
O orçamento do C.E.C.D. Mira Sintra para o ano de 2018 teve por base a execução financeira ao mês de Agosto de 2017, 

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

2018, quer em gastos, quer em rendimentos. Apresenta-se, de seguida, os valores com o respetivo comparativo do 

orçamento de 2017: 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
xxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

C.E.C.D. Mira Sintra, novembro/2017. 

 

A Direção 

 

Presidente: Carmen Duarte         

Vice-Presidente: João Luís         

Secretária: Joaquim Vicente de Oliveira       

Tesoureiro: António Matos         

Vogais:   Patrícia Madeira                                                             

Luís Pirão          

Paulo Parracho Filipe         
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15.  ANEXO I 

15.1 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 
 

EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

C.E.C.D. 

Mira 

Sintra 

EMISC - 

European 

Mentoring in 

Social Care 

Ajudar a promover no sector social 

uma mudança de atitude pela 

implementação sistematizada, em 

cada local de trabalho, do processo de 

Mentoria. Criar um referencial comum 

para a formação dos cuidadores 

formais na Europa. Em 2018 

desenrola-se o 3º Ciclo de Mentoria 

no CECD; Evento de Disseminação do 

referencial EMISC; Relatório Final  

EASPD; SCT; 

Inproof; 

LCEDUCATIONAL 

LTD; Job Link vzw; 

BDS; CDUV Draga; 

Fundatia Alpha 

Transilvania; Hand 

in Hand 

Foundation  

Nº mentores formados 8 

Nº de mentorados 12 

Nº de participantes no 

evento de 

disseminação 

15 

Estudo sobre 

possibilidades de 

Acreditação da Ação 

de Formação 

1 

 Relatório Final  1 

SAC/UR/

SAD/CEP 
IDP Living  

Desenvolver soluções, através da 

criação de programas inovadores, 

sobre como promover e desenvolver 

uma forma independente de vida 

dentro das comunidades de pessoas 

com deficiências intelectuais (IDPs). 

AMICA (ES) 

COPAVA (ES) 

E-SENIORS (FR) 

CERCI Oeiras (PT) 

H.U.R.T. (Croácia) 

Guião Metodológico 

para a Formação de 

PcDID criado 

1 

Pacote formativo de 8 

módulos criado  
1 

Nº de clientes 

abrangidos 
  

EE  

IE + - 

Promoting 

positive 

attitudes and 

evidence-based 

policy for 

inclusive 

education 

O projeto visa o aprimoramento e 

disseminação de alguns exemplos de 

boas práticas sobre educação inclusiva 

e, mais importante, consciencialização 

dos decisores políticos locais para 

apoiá-los na transição entre educação 

segregada para inclusiva, através do 

diagnóstico, pesquisa e 

desenvolvimento de materiais de 

formação 

EASPD (BE) 

INCLUSION 

EUROPE (BE) 

UNIVERSITY GENT 

(BE) 

UNIVERSITAET 

KOBLENZ-LANDAU 

(DM) 

National 

association of 

resource teachers 

(RM) 

ESTIA - Support & 

Social Care Center 

for People with 

Intellect (GR) 

Nº de módulos de 

formação 
6 
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EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

CAO/CFP 

Projecto Todos 

Diferentes - 

Todos 

Importantes 

Troca de experiências e conhecimento 

mútuo das realidades entre o Colégio 

Vasco da Gama e o CECD Mira Sintra  

Colégio Vasco da 

Gama  

Nº de Intercâmbios 2 

Nº de Clientes 

envolvidos  16 

C.E.C.D. 

Mira 

Sintra 

Tetúlia sobre 

Formação e 

Emprego  

Momento de reflexão e partilha de 

experiências na área da transição para 

a a vida adulta (PIT) e  Formação e 

Emprego, a nível local, afim de 

encontrarmos novas estratégias e 

soluções para a inclusão de jovens e 

adultos do nosso concelho. 

Autarquias; IEFP; 

AES; Empresários; 

Organizações 

Congéneres; 

Federações; 

Profissionais; 

Famílias e Pessoas 

com DID 

Nº de parcerias 5 

Nº de participantes 40 

C.E.C.D. 

Mira 

Sintra 

Acreditação 

CECD  

Adicionar mais áreas de formação à 

acreditação do CECD em termos de 

formação de profissionais da área 

social  
 

Aprovação de novas 

áreas de formação  1 

 TOTAL DE PROJETOS 6 

 

 

15.2 PROJETOS OPERACIONAIS 
 

EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

CI/RH 

SESSÕES 

"CONVERSAS 

COM SENTIDO" 

Dinamizar conversas informais que 

funcionam como um ponto de encontro 

para a partilha de conhecimentos e 

experiências na área da Deficiência, 

convidando pessoas de referência para 

abordar estes temas.   

Nº de sessões 2 

CI 

 Evento 

"PORTA 

ABERTA À 

COMUNIDADE" 

Dar a oportunidade a todas as valências 

de mostrarem os seus serviços, num 

mesmo dia, com rastreios e consultas 

promocionais na CMR, promoção de 

plantas e lavandaria do CEP. O CAO terá 

produtos para venda e o CFP sessões de 

informação sobre os cursos. Convidar 

Parceiros, Empresas de Sintra, Escolas, 

entre outros. 

  

Nº de eventos 1 

RH 
Um dia no 

C.E.C.D. Mira 

Proporcionar um dia no C.E.C.D. Mira 

Sintra para os filhos dos colaboradores, 
  

Nº de ações 1 
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EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

Sintra com o objetivo de os sensibilizar para a 

nossa CA(U)SA. 

RH Coaching 

Desenvolver sessões individuais de 

coaching, com o objetivo de apoiar os 

colaboradores a refletir sobre as suas 

capacidades, estimulando a autoconfiança 

para estabelecer metas e delinear 

estratégias para atingir os objetivos, 

maximizando o seu potencial.  

  

Nº de sessões 32 

Nº de colaboradores 20 

Taxa de satisfação 80% 

CAO/CEP 

Cuidadores em 

Rede- Grupos 

de Pais 

Desenvolver grupos de pais e uma Agenda 

Cultural destinada ao apoio e descanso 

das Famílias.  

  
Nº de sessões 54 

 Nº Famílias 25 

CAO 

Cuidadores em 

Rede- Agenda 

Cultural 

Desenvolver grupos de pais, e uma 

Agenda Cultural destinada ao apoio e 

descanso das Famílias.  

  
Nº de Programas para 

Famílias 12 

CAO 

Ateliers 

Ocupacionais 

Realizar Ateliers diversos que permitam 

aos clientes experienciar diferentes 

materiais e produtos finais. 

  

Nº de Ateliers 10 

CAO 
Envelheciment

o Ativo 

Promover um espaço destinado aos 

clientes com DID, em situação de 

envelhecimento precoce. 

  

Nº de clientes 10 

Nº de Programas na 

Comunidade  44 

Nº de Sessões Técnicas 88 

CAO 

Novas 

Atividades 

Artísticas 

Explorar novas áreas da Dança, Música e 

Artes Plásticas.  

  
Nº de sessões 44 

Nº de clientes 25 

CAO/CI Projeto Agenda 

Construir uma agenda, com a participação 

ativa dos clientes na conceção da mesma 

bem como na sua experimentação e 

utilização funcional.  

Designers 

Susana Di 

Goia e Sofia 

Pepe; 

Nº de Agendas 100 

Nº de clientes 12 

CAO Musicar'te 

Facilitar e promover a capacidade de 

comunicação, o relacionamento 

interpessoal, expressão de sentires e 

necessidades e capacidade de 

relaxamento, tendo por base os 

pressupostos da Musicoterapia. 

  

Nº de sessões 13 

Nº de clientes 12 

CAO Sentir + 
Realizar sessões de snoezelen e 

estimulação sensorial, culinária sensorial e 

colaboração no musicarte. 

  

Nº de sessões 305 

Nº de clientes 20 
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EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

CFP 

Encontros nas 

Escolas 

Informar professores, pais e alunos das 

respostas do C.E.C.D. Mira Sintra na área 

da Formação e Emprego 

  
Nº de encontros 4 

Nº de participantes 48 

CFP 

Voluntariado 

Verão jardim 

Receber jovens da comunidade em 

ocupação de tempos livres. 

  
Nº de participantes 9 

CFP 

Estágios de 

Sensibilização 

Sócio 

Profissional no 

âmbito do PIT 

Receber alunos das escolas básicas e 

secundárias nas áreas formativas do CFP. 

  

Nº de alunos 18 

CEP 

Jardins Cool - 

Hortoterapia 

para TODOS 

Contribuir para a sustentabilidade do 

CECD, através de um novo serviço dirigido 

a escolas do 1º ao 3º ciclo do ensino 

básico 

  

Nº de escolas 2 

CEP 

Eu Sou Capaz - 

Programa de 

desenvolvimen

to de 

competências 

pessoais e 

sociais 

Promover a capacitação para a autonomia 

e vida independente dos colaboradores 

em regime de emprego protegido, através 

da realização de diversas atividades de 

inclusão social e ações de formação/ação 

para a cidadania. 

  
Nº de participantes 42 

  

Nº de atividades 3 

CEP 
IMPACT 

GENERATOR 

Realizar a avaliação do modelo de negócio 

da Curva Quatro, através de uma 

metodologia que compreende 4 fases: 

Diagnostico, Formação/Capacitação, 

modelo de negócio e angariação de 

investimento social 

  

Modelo revisto 1 

SAD 
Atelier CECD 

Mira Sintra 

Desenvolver workshops em áreas criativas 

para pessoas com e sem DID 
  

Nº de sessões 20 

Nº de participantes 80 

SAD 
Álbum de 

talentos 

Evidenciar as capacidades dos clientes 

seniores 

  
Nº de clientes 10 

Nº de albuns 10 

SAD Chá da tarde 
Facilitar a interação entre clientes com e 

sem mobilidade reduzida no domicílio. 
  

Nº de clientes 16 

Nº de encontros 4 

SAD Canto inclusivo  

Facilitar a interação de clientes com 

outros públicos no período de tempo 

livre. 

  
Nº de clientes 4 

Nº de sessões 40 
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UR/ 

CAO 

E + 

Envelheciment

o Ativo 

Criar na UR um espaço e tempo de 

conforto e bem-estar para clientes com 

envelhecimento precoce e desenvolver 

atividades que respondam às novas 

necessidades. 

  

Nº de clientes 10 

Nº de atividades 10 

SAC/UR/

SAD/CEP 
IDP LIVING 

Desenvolver e criar soluções através da 

criação de programas inovadores, sobre 

como promover e desenvolver uma forma 

independente de vida dentro das 

comunidades de pessoas com deficiência 

intelectual. 

  

Nº de clientes 5 

Nº de sessões 3 

Nº de produtos 2 

  TOTAL DE PROJETOS 18  

 

15.3 PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

CEP 

Festa da 
Primavera - Dia da 

árvore 

Participar no apoio á reflorestação no 
norte do país e ao mesmo tempo 
promover as capacidades das pessoas 
com deficiência.   Nº de participantes 20 

CEP Festa do 
Ambiente 

Divulgar e promover a inclusão social, 
através da requalificação de um espaço 
público 

  
Nº de participantes 50 

  Nº de parceiros 
envolvidos 3 

 TOTAL DE PROJETOS 2 
 

15.4 PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

SAD 

Exposição de 
obras de atelier  

Divulgar e angariar fundos para área das 
expressões artísticas do C.E.C.D. Mira 
Sintra 

Empresas e 
entidades 

locais 
Nº de quadros  50 

C.E.C.D
. Mira 
Sintra 

Responsabilidade 
Social no C.E.C.D. 

Mira Sintra 

Desenvolver ações de responsabilidade 
social que permitam uma ação 
estruturada na articulação com potenciais 
parceiros. 

Entidades 
empresariais 

Nº de atividades 
/projetos de 
responsabilidade social 

2 

C.E.C.D
. Mira 
Sintra 

Candidaturas a 
Projetos 

Elaborar candidaturas a projetos de apoio 
ao financiamento de atividades que visem 
o bem estar e melhoria da qualidade de 
vida dos nossos clientes. 

INR, IP; Câmara 
Municipal de 

Sintra  

Nº de projetos 
apresentados 5 

CAO 

Novas 
Tecnologias - 
renovação do 

parque 
informático 

Renovar o parque informático de CGTIC, 
por forma a desenvolver competências de 
leitura, escrita, cálculo e exploração 
criativa. 

Entidades 
empresariais Nº de pc 8 
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TOTAL DE PROJETOS  4 
 


