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1.  ENQUADRAMENTO  
O Relatório de Atividades e Contas de 2014 reporta as atividades operacionalizadas previstas no Plano de Atividades 

e de acordo com o plano estratégico da Direção definido para o triénio 2014-2016. 

 

Na EE – Educação Especial, a necessidade de ajustes constantes ao nível da Intervenção Precoce permanece na 

perspetiva de responder às orientações emanadas pelo Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).  

A existência de uma lista de espera não é contemplada num serviço que pretende prestar apoio a crianças e famílias 

de forma atempada. Esta característica exige uma grande plasticidade do serviço e reatividade a situações 

emergentes. No entanto, com uma taxa de cobertura média de 25% das verdadeiras necessidades da população, 

não tem sido possível eliminar a lista de espera. Com uma quase exclusividade de atribuição de apoios a crianças 

com deficiência diagnosticada, estes apoios tendem a prolongar-se no tempo e não se têm atendido diversos casos 

em risco, com exceção de casos limite de crianças em perigo ou risco grave. O grau de complexidade dos casos 

referenciados têm exigido a intervenção de vários técnicos no processo, limitando ainda mais a dispersão dos 

apoios, a passagem de apoios diretos para casos em vigilância e monitorização de situações.  

Para os agrupamentos com parceria formalizada com o Centro de Recursos para a Inclusão, tem-se fortalecido a 

figura da auditoria à comunidade educativa e intervenção indireta aos alunos. Esta foi a reação à redução 

generalizada de apoios terapêuticos para 30 minutos semanais, a eliminação destes apoios para alunos com 

currículo específico com mais de 15 anos de idade e a não contemplação no Plano de Ação de alunos com mais de 

18 anos, mesmo que inscritos e a frequentar os estabelecimentos de ensino. Também as limitações de acesso ao 

subsídio de educação especial, por parte das famílias, veio sobrecarregar os técnicos com situações que deixaram de 

ser acompanhadas por técnicos ao abrigo desta medida de proteção da Segurança Social. Estas limitações obrigaram 

a um rigoroso critério de distribuição do horário disponível dos técnicos com acentuada estanqueidade de novas 

situações a envolver em apoio direto. 

 

O CAO - Centro de Atividades Ocupacionais, pôde, em 2014, dar passos no sentido de preparar o alinhamento 

pretendido dos 57 colaboradores para a evolução gradual no sentido dos apoios centrados na pessoa. Esta, opção 

implicou e implica a procura de reposicionamento da equipa em determinados valores, princípios, conhecimentos, 

metodologias, materiais, partilhas, experiências e reflexões que implicam mudanças significativas na prática dos 

profissionais e gestão da valência. Tem muito de aliciante e é vivamente acolhido por todos que compreendem ser 

absolutamente necessário, perante os desafios que se colocam a esta resposta social, por cada um dos clientes que 

apoiamos e suas famílias, cada uma delas uma célula da nossa Comunidade que pretendemos ajudar a ser cada vez 

mais evoluída, diversa, inclusiva e feliz.   

Entre as atividades desenvolvidas no CAO destacamos, as ASU – Atividades Socialmente Úteis, frequentadas pelos 

nossos clientes, sob o princípio de que todas as pessoas, com os apoios adequados, podem viver uma vida integrada 

na comunidade; O Grupo “Agitarte- As ideias” que em parceria com o Agrupamento de Escolas Padre Alberto Neto, 

apresentou no Centro Cultural Olga Cadaval o espetáculo de expressão dramática e dança “O Pássaro d`Alma”; A 
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terapia apoiada pelo animal, desenvolvida em parceria com a Escola Prática da GNR de Queluz; A Horta Biológica, 

que resultou de uma cedência de terreno da Organização nossa parceira Associação Quinta Essência e as ilustrações 

realizadas pelos nossos clientes, para primeiro livro de poemas infantis “Rimas em Ponto Pequeno”, da autora Maria 

Santos. Proporcionámos, ainda, aos nossos clientes os habituais momentos de colónias de férias, realizadas em 

locais como Nisa, Peniche, Almada e Lagos.     

A manutenção do resultado francamente positivo de execução e concretização das metas previstas é resultado do 

esforço de colaboração e interajuda entre colegas de apoio mais direto e indireto na equipa do CAO.  

 

O CFP – Centro de Formação Profissional, prosseguiu as suas atividades no ano de 2014, centrado no 

desenvolvimento dos quatro Cursos de Formação Profissional, nas ações do Centro de Recursos, nas parcerias com 

algumas Escolas do Ensino Básico no âmbito dos Programas Individuais de Transição para a Vida Ativa.  

Com data de emissão de 18.06.2014, o CFP recebeu a Certificação de Entidade Formadora, decorrente do processo 

apresentado. Na sequência da avaliação técnica, a DGERT- Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, 

reconheceu que o C.E.C.D. Mira Sintra demonstrou a existência de uma estrutura e organização internas adequadas, 

no que se refere aos processos de desenvolvimento da formação e de mecanismos de melhoria continua. Ao nível 

do Centro de Recursos começou a ser implementada no final de 2014, a plataforma no âmbito do Sistema de 

Avaliação e Atribuição de Produtos de Apoio. 

 

No CEP – Centro de Emprego Protegido, continuou o seu esforço para a captação de novos clientes comerciais nas 

diferentes áreas de negócio, com o objetivo de garantir a sua sustentabilidade financeira. 

A lavandaria continuou com a sua recuperação, reflexo da estabilidade das parcerias comerciais já estabelecidas e da 

rentabilização de todos os recursos afetos. Na área da construção e manutenção de espaços verdes, registámos ao 

longo do ano a recuperação da sua atividade, com o estabelecimento de novas parcerias. No setor dos viveiros, a 

colocação no mercado das nossas plantas, continuou a ser o grande desafio. Infelizmente não foi possível atingir o 

volume de vendas previsto, apesar das novas parcerias implementadas desde o 2º semestre de 2014. 

No 4º trimestre do ano, assistimos ao aumento do salário mínimo nacional, com um forte impacto na estrutura de 

custos com o pessoal, sem a devida contrapartida na parte dos subsídios à exploração, por parte do IEFP, IP. 

 

Na UR - Unidades Residenciais manteve-se a tendência de estabilização da população apoiada, tendo-se registado 

apenas uma admissão de carácter temporário ao longo do ano e três admissões pontuais, requeridas por famílias, 

em momentos de necessidade de apoio. Durante o ano de 2014, acentuou-se o aumento de solicitações por parte 

dos familiares dos nossos residentes, no que diz respeito à sua permanência contínua nas Unidades residenciais (fins 

de semana, férias, épocas festivas). No entanto, apenas foram contemplados apoios para os jovens cujas famílias se 

encontram em situações de fragilidade emocional ou com saúde debilitada.  

Paralelamente, continuam a chegar muitos pedidos de clientes do Centro de Atividades Ocupacionais, no sentido de 

integrar os seus filhos nesta resposta social, em períodos pontuais (situações de doença ou cansaço físico e psíquico 
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do cuidador, falecimento de familiares, viagens). À semelhança do ano anterior, mantém-se a premência em 

repensar o modelo de apoio e a abrangência de resposta residencial. 

 

O SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, centrou a sua ação privilegiando algumas áreas fortes da Organização, 

nomeadamente, no modelo de intervenção individualizado e sistémico, na valorização do trabalho em parceria com 

famílias, com outras organizações e com serviços da comunidade.  

Durante o ano continuaram a ser apoiados 27 clientes, (mais 2 que o previsto aquando a realização do plano de 

atividades), mantendo-se a tendência já registada em 2013 no que se refere à rotatividade de clientes tendo sido 

abrangidos durante o ano 46 clientes. 

Destacamos, também, que houve uma crescente procura do nosso serviço por pessoas com dificuldades 

intelectuais, verificando-se a necessidade de dispor mais tempo na prestação dos serviços de apoio domiciliário. 

 

A CMR - Clínica de Medicina e Reabilitação, registou em 2014 um aumento no número de utilizadores dos nossos 

serviços, contudo, não teve o impacto esperado no volume de faturação. No que se refere à oferta de serviços, foi 

implementado o serviço de Nutrição, que gerou uma boa recetividade por parte dos nossos clientes. Os serviços de 

Terapia da Fala, que ficou a ser assegurado apenas por um técnico, e o da Terapia Familiar têm vindo, gradualmente, 

a consolidar a sua atuação e a fidelizar novos clientes.  

Com o apoio financeiro da Tabaqueira, conseguimos realizar uma importante e necessária intervenção no tanque 

terapêutico e adquirir novos equipamentos que enriqueceram a intervenção da CMR. Contudo, as condições físicas 

das instalações continuam a ser uma preocupação, devido às infiltrações, situação que desejamos colmatar no ano 

de 2015 através da candidatura de projetos de financiamento para a realização das intervenções necessárias. 

As estratégias de divulgação planeadas para captação de novos clientes não foram implementadas na sua totalidade 

não tendo gerado o retorno esperado. Contudo, a equipa tem mantido o seu sentido de missão, empenho e 

dedicação no sentido de manter a qualidade dos serviços através do profissionalismo, empatia, individualização e 

dedicação que coloca em cada cliente que atende.  
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2. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 
A estrutura organizacional do C.E.C.D. Mira Sintra está representada por 7 valências de intervenção: 

 

Educação Especial (EE) 

Intervenção Precoce na Infância (IPI)  

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

desenvolvimento se encontre em risco biológico, estabelecido e/ou ambiental, e suas famílias. Este serviço é 

prestado por profissionais da área da psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, serviço social e terapia da 

fala e encontra-se integrado no Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), mais concretamente na 

Equipa Local de Intervenção (ELI) de Sintra Oriental. 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

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

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

os agrupamentos de escolas básicas e secundárias, onde intervém. Apoia 15 agrupamentos de escolas com principal 

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

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

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

 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

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

multideficiência, que atua ao nível do desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, tendo em 

vista a sua inclusão social. O CAO tem um modelo organizacional apoiado no Decreto-Lei 18/89 e encontra-se 

distribuído por 3 unidades funcionais diferenciadas ao nível do atendimento: 

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

fundamentalmente às atividades da vida diária nas suas diversas componentes; 

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

autonomias; 

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

meio o mais integrado possível. 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) dispõe das áreas técnicas de Serviço Social (SS), Psicologia, Atividade 

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

Comunicação (CGTIC) onde são realizadas atividades terapêuticas, desportivas, culturais e lúdico-recreativas. 
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Centro de Formação Profissional (CFP) 

Valência vocacionada para a qualificação e capacitação profissional e social de jovens e adultos com idade superior a 

18 anos de idade e que manifestem necessidades especiais de formação e integração profissional. São ministrados 

os seguintes Cursos de Formação Profissional: Serviços de Reparação e Manutenção, Assistente Familiar e de Apoio 

à Comunidade, Operador de Serigrafia e Operador de Jardinagem. Esta valência está credenciada enquanto Centro 

de Recursos para os Serviços de Emprego da Amadora e Sintra desenvolvendo as seguintes atividades: Informação 

Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego nas vertentes de Orientação Vocacional e de Atribuição de 

Produtos de Apoio (IAOQE), Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós-Colocação (APC). 

 

Centro de Emprego Protegido (CEP) 

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

comuns com as devidas adaptações, de acordo, com os fins que prossegue. Visa assegurar a estabilidade do 

emprego e sobretudo valorizar a capacidade de trabalho das pessoas com mais dificuldades de inserção profissional. 

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

 

Unidades Residenciais (UR) 

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

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

de cuidados de higiene e imagem e socioculturais.  

 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)  

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

famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida quotidiana. O SAD C.E.C.D. 

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

deficiência. 

 

Clinica de Medicina e de Reabilitação (CMR) 

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

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

Presta serviços de Fisiatria, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Terapia Familiar e Hidroterapia. 
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3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

Visão 

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

Igualdade respeitando a Diferença”. 

 

Missão 

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

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

melhoria da sua qualidade de vida”. 

 

Valores  

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

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

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

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

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

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

dificuldades. 

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

sigilosamente guardadas, que não sejam reveladas sem o seu consentimento esclarecido. 

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

a sua vida, no quotidiano e nos projetos pessoais. 

Cooperação - Materializa-se em todas as atividades expressando o carácter da Organização assente na solidariedade 

e interajuda entre todos os intervenientes. 

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

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

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

intervenientes, conferindo credibilidade à Organização. 

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

atividade, exercendo grande qualidade humana, técnica e pedagógica. 

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

únicos a ter em conta nas relações com terceiros. 

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

acautelar a não utilização, direta ou indireta, de quaisquer bens da entidade em proveito pessoal ou de terceiros. 
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Otimismo - É agir com entusiasmo e esperança, invertendo a cultura da vitimização e do queixume, encontrando e 

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

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

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

ambiente mais limpo. 

 

4. CLIENTES C.E.C.D. MIRA SINTRA 

4.1. CLIENTES INTERNOS 

Val. Serviços/ Acordos 
Realizado 

2013 
Previsto 

2014 
Realizado 

2014 Tendência 

CAO 

1.º Acordo  28 28 28 

  

2.º Acordo 30 30 30 

3.º Acordo 20 20 20 

4.º Acordo 16 16 16 

5.º Acordo 22 22 22 

6.º Acordo 30 30 30 

7.º Acordo 28 30 28 

TOTAL CLIENTES CAO 174 176 174 =  

CFP 

Curso de Serviços de Reparação e Manutenção (1 ação) 17 12 14 

  

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

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

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

TOTAL CLIENTES CFP 95 83 891 

 

UR 

1.º Acordo  7 7 7 

  

2.º Acordo  7 7 7 

3.º Acordo 19 19 19 

TOTAL CLIENTES UR 33 33 33 = 

SAD TOTAL CLIENTES SAD 27 302 27  = 

TOTAL CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 329 322 323 
  

                                                             

 
1 De referir a mudança de critério na contagem de clientes CFP – Centro de Formação Profissional (face ao PA 2014). Regista-se em clientes 

internos os formandos dos cursos de formação profissional e no quadro 4.2. Clientes Externos, os clientes do Centro de Recursos. 
2 Reflete o pedido de alargamento de 25 para 30 clientes. 
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 ANÁLISE DE INDICADORES 

O número de clientes internos foi executado de acordo com a previsão realizada, não se tendo registado variações 

significativas nas diferentes valências. No que se refere à diferença entre a execução de 2013 e a 2014 justifica-se 

pelos 6 clientes abrangidos a mais pelo CFP – Centro de Formação Profissional em 2013. 

 

4.2. CLIENTES EXTERNOS (CLIENTES COMERCIAIS, CLIENTES EM AMBULATÓRIO, ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS E 

CLIENTES DO CENTRO DE RECURSOS) 

Valência Serviços 
Realizado 

2013 
Previsto 

2014 
Realizado 

2014 
Tendência 

IPI TOTAL CLIENTES IPI 80 80 801 = 

CRI TOTAL CLIENTES CRI 711 693 702 
 

CMR 

FISIATRA 87 91 84 

 

FISIOTERAPIA 89 121 153 

HIDROTERAPIA 67 90 53 

PSICOLOGIA 59 59 37 

TERAPIA FALA 62 77 54 

TERAPIA FAMILIAR 4 2 18 

PSICOMOTRICIDADE 2 3 2 

ANÁLISES CLÍNICAS 424 578 598 

CLINICA GERAL PARA COLABORADORES 34 49 37 

MASSAGENS 20 20 35 

PODOLOGIA 4 1 4 

NUTRIÇÃO - - 20 

TOTAL CLIENTES CMR 859 1091 1095 
 

CFP TOTAL CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, AC e APC) 53 813 40 
 

TOTAL CLIENTES (IPI, CRI, CMR E CFP) 1703 1945 1917  

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  59 62 62 
 

LAVANDARIA 21 23 33 
 

VIVEIROS 10 21 18 
 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 90 106 113 
 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS EXTERNOS 1793 2051 2030 
 

                                                             

 
3 Nas ações do Centro de Recursos o n.º de clientes é irregular, dependendo dos pedidos dos Centros de Emprego pelo que o n.º de clientes 
corresponde à previsão enviada pelo I.E.F.P. a 8 outubro de 2013. 
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Valência Serviços 
Realizado 

2013 
Previsto 

2014 
Realizado 

2014 
Tendência 

TOTAL CLIENTES ABRANGIDOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 2122 2373 2353 
 

1Apesar do acordo existente ser para 80 crianças foram abrangidas, ao longo de 2014, 121 crianças. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Na área EE – Educação Especial, no que à Intervenção Precoce respeita, a existência de Acordo para 80 crianças 

continua a vigorar, no entanto, os casos acompanhados em média situam-se nas 121 crianças.  

O número de alunos apoiados pelo CRI tem-se alterado pouco, no entanto, a partir de setembro já se registou uma 

ligeira descida devido à diminuição do número de agrupamento de escolas apoiadas. 

 

No CFP – Centro de Formação Profissional, foram atendidos, através dos Serviços de Emprego, 8 clientes no âmbito 

do IAOQE – Orientação Vocacional, 7 de IAOQE- Avaliação e Prescrição de Produtos de Apoio e 25 para AC – Apoio à 

Colocação. A medida/ação Avaliação e Prescrição de Produtos de Apoio para a procura ou manutenção da formação 

e ou emprego dos clientes, atuou através de equipa multidisciplinar, tendo sido desenvolvida através de um 

conjunto de sinergias internas. No âmbito das parcerias estabelecidas com escolas do ensino básico e secundário 

recebemos 18 alunos para realização de experiências práticas de sensibilização, no âmbito dos Planos Individuais de 

Transição para a Vida Ativa dos quais três foram admitidos nos cursos de formação.  

 

No CEP – Centro de Emprego Protegido, registámos em 2014 um aumento do número de clientes, com particular 

destaque para o serviço de lavandaria e viveiros. No entanto, o aumento do número de clientes não teve um 

impacto significativo no volume das vendas e prestações de serviços dessas áreas de negócio, uma vez que o valor 

das compras realizadas é inferior aos clientes já existentes.  

 

A CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação, registou um aumento de 236 clientes face a 2013, tendo atendido 1095 

clientes nos diferentes serviços. Há a registar a prestação de um novo serviço, o de Nutrição, que atendeu 20 

clientes durante o ano. 
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5. COLABORADORES C.EC.D. MIRA SINTRA  

Valência Total Colaboradores 
Realizado  
em 2013 

Previsto  
para 2014 

Realizado  
a 2014 Tendência 

EE 

Total Colaboradores IPI 5 5 5 = 

Total Colaboradores CRI 26 26 23 

 

Total Colaboradores 31 31 28 

 

CAO Total Colaboradores 57 58 57 = 

CFP Total Colaboradores 14 14 14 = 

UR Total Colaboradores 20 20 20 = 

SAD Total Colaboradores 5 5 5 = 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES    

Regime geral 9 9 10 

 

Regime de emprego protegido 32 38 34 

 

LAVANDARIA  

Regime geral 3 3 3 = 

Regime de emprego protegido 5 5 5 = 

TRANSVERSAL  

Regime geral 2 2 2 = 

Total de colaboradores 51 57 54 

 

CMR Total Colaboradores 3 3 3 = 

SAC 
(SERVIÇOS 
DE APOIO 
CENTRAIS) 

Áreas Administrativa e Financeira e de 
Apoio à Gestão 17 18 18 

 

Área dos Transportes 7 7 7 = 

Área da Higiene e Conforto (Limpeza) 3 3 2 

 

Total Colaboradores 27 28 27 = 

TOTAL COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA  208 216 208 = 
Dados recolhidos a 31/12/2014 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Regista-se uma estabilidade no quadro de recursos humanos do C.E.C.D. Mira Sintra face a 2013. A diferença 

verificada entre a previsão e a execução deve-se, no essencial, ao CRI, por via da diminuição do número de planos de 

ação e ao CEP, devido à não admissão de 3 TREP.   
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6. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

EIXO INDICADORES 

VALÊNCIA 

CAO CFP UR SAD 

4 
- Q

U
AL

ID
AD

E 

 RE RA RE RA RE RA RE RA 

N.º de Clientes 176 174 84 89 33 33 25 25 

N.º de Clientes com taxa de concretização do 

PIC > 75% 

101 117 164 15 20 14 19 22 

Taxa de execução do PIC (atividades em PIC) 97% 96% 90% 100% 80% 90% 94% 100% 

Taxa de concretização do PIC (objetivos PIC) 75% 79% 80% 83% 75% 70% 86% 92% 

Nº de clientes com continuidade interna 176 174 60 58 33 33 25 27 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES  

CAO - Pela análise global dos dados, constata-se que os objetivos e atividades previstas em PIC foram executados e 

concretizados de acordo com o previsto. A operacionalização dos PIC de 2014 teve uma taxa média de concretização 

superior ao planeado, constatando-se que 117 clientes conseguiram alcançar uma taxa de concretização igual ou 

superior a 75%.     

CFP - Os objetivos planeados, no âmbito da gestão do plano individual de cliente, foram implementados, executados 

e concretizados. Consideramos que a taxa de concretização dos PIC é satisfatória, uma vez que da monitorização e 

avaliação realizada por curso, verificámos que um dos cursos de formação registou uma taxa acima dos 90% e 4 

encontram-se acima dos 80%. 

UR - Dos 33 clientes com PIC- Planos Individuais de Cliente implementados, apenas 14 clientes obtiveram uma taxa 

de concretização igual ou superior a 75%, registando-se uma taxa média de execução de 90%. Alguns dos objetivos 

previstos em PIC embora executados, não foram atingidos pois não foi possível (por razões inerentes à logística da 

UR) manter a continuidade da sua execução. 

SAD – Dos 19 clientes que se previu que atingissem os objetivos de PIC foram abrangidos 22, que obtiveram uma 

taxa de execução do PIC de 100%, com 92% de concretização dos objetivos. 

 

 

                                                             

 
4 26 formandos terminaram o seu percurso formativo até dezembro de 2014. 
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6.1. EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 
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Avaliar as necessidades das crianças e 
suas famílias que se enquadram nos 
critérios de elegibilidade do SNIPI. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de 
referenciações 
avaliadas 60 95 158% 

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

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de entrevistas 
realizadas 60 127 212% 

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

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de crianças 
abrangidas pelo 
acordo 80 80 100% 

Acompanhamento das crianças em 
Terapia Ocupacional. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 20 21 105% 
Nº de apoios 570 1000 175% 

Acompanhamento das crianças em 
Terapia da Fala. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 16 13 81% 
Nº de apoios 448 484 108% 

Acompanhamento das crianças em 
Psicologia. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 22 23 103% 
Nº de apoios 580 770 133% 

Acompanhamento das crianças em 
Psicomotricidade. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 20 26 130% 
Nº de apoios 570 807 142% 

Acompanhamento das crianças e suas 
famílias em Serviço Social. 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de clientes 3 2 82% 

Nº de apoios 40 29 73% 
Acompanhamento de crianças em 
vigilância   Nº de clientes 88 26 29% 

Taxa de execução 116% 
Taxa de concretização 93% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades da IPI foi de 93%, com uma taxa média de execução de 116%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 13 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 14 objetivos planeados 

apenas o objetivo de acompanhamento de crianças em vigilância registou uma taxa de concretização abaixo dos 

50%. Esta análise não se prende apenas com a redefinição de critérios do que se entende por “casos em vigilância”, 

mas também pelo excesso de apoios diretos registados nas áreas técnicas, com a exceção do serviço social. O atraso 

constante na colocação de educadoras na ELI e a sua grande rotatividade, por educadoras com menor experiência 

em intervenção precoce, tem exigido uma presença maior que a prevista em momentos-chave, como são as 

avaliações das referenciações e a presença em entrevistas. A dispensa destas funções só se efetivarão quando a ELI 

puder contar com maior estabilidade da equipa selecionada pelo Ministério da Educação e Ciência. 
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6.2. EDUCAÇÃO ESPECIAL - CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 
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Acompanhar tecnicamente os 
alunos com necessidades 
educativas especiais em escolas 
do ensino regular. 

Agrupamentos 
de escolas 

Nº de alunos apoiados 693 702 101% 

Nº escolas apoiadas 98 92 94% 
Nº de unidades de 
apoio especializado 
apoiadas 15 15 100% 
Nº de alunos apoiados 
em unidades de apoio 170 236 139% 

Acompanhamento 
especializado em Psicologia de 
alunos com necessidades 
educativas especiais.  

Agrupamentos 
de escolas 

Nº de avaliações 300 170 57% 

Nº de alunos 360 190 53% 

Nº de apoios 3000 5826 194% 

Nº de técnicos 8 8 100% 

Acompanhamento 
especializado em Terapia da 
Fala de alunos com 
necessidades educativas 
especiais.  

Agrupamentos 
de escolas 

N.º de avaliações 450 190 42% 

Nº de alunos 400 190 48% 

Nº de apoios 3200 6024 188% 

Nº de técnicos 9 9 100% 

Acompanhamento 
especializado em Terapia 
Ocupacional de alunos com 
deficiências e incapacidades. 

Agrupamentos 
de escolas 

Nº de avaliações 280 38 14% 

Nº de alunos 300 130 43% 

Nº de apoios 2100 3867 184% 

Nº de técnicos 6 6 100% 

Acompanhamento 
especializado em Fisioterapia 
de alunos com deficiências e 
incapacidades. 

Agrupamentos 
de escolas 

Nº de avaliações 100 35 35% 

Nº de alunos 100 36 36% 

Nº de apoios 720 1387 193% 

Nº de técnicos 2 2 100% 
Capacitação da comunidade 
educativa através de ações de 
consultoria e de apoio. 

Agrupamentos 
de escolas Nº de ações 180 126 70% 

Apoiar projetos desenvolvidos 
pelas escolas na área da 

Agrupamentos 
de escolas Nº de projetos 10 7 71% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

deficiência que promovam a 
inclusão de todos os alunos. Nº de alunos 40 13 32% 

  

Apoiar alunos no 
desenvolvimento dos seus 
Planos Individuais de Transição 
para a vida ativa. 

Agrupamentos 
de escolas 

Nº de alunos a 
cumprir o PIT - Plano 
Individual de 
Transição 30 28 92% 
Nº de avaliações no 
âmbito do PIT – 
Planos Individuais de 
Transição 40 100 250% 

Dinamizar ações de formação e 
de sensibilização à comunidade 
sobre a temática da deficiência 
e da inclusão de pessoas com 
necessidades especiais. 

Agrupamentos 
de escolas 

Nº de ações 
dinamizadas 2 6 300% 

Nº de participantes 20 71 355% 

Taxa de execução 97% 

Taxa de concretização 74% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do CRI foi de 74%, com uma taxa média de execução de 97%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 20 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 27 objetivos 7 registaram 

uma taxa de concretização abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

A abertura de novas unidades e de unidades em diferentes níveis de ensino possibilitou, à maioria dos alunos com 

currículo específico individual (CEI), o acesso a um apoio de uma unidade, de uma sala funcional ou de outros 

projetos diferenciadores que melhor os incluam na escola. A capacitação das escolas na análise de processos de 

referenciação de alunos tem libertado os técnicos para assegurarem os apoios aos alunos e comunidade educativa. 

A passagem de apoios para 30 minutos veio aumentar de forma significativa o nº de apoios. Verificou-se, ainda, uma 

diminuição do número de alunos apoiados, por via de aprovação do MEC – Ministério da Educação e Ciência, tendo 

a fisioterapia sido aprovada apenas para alunos das unidades de multideficiência. O início do projeto de Transição 

para a Vida Adulta e a colocação de 2 recursos humanos totalmente afetos a esta resposta causou um aumento 

muito significativo do nº de alunos apoiados em PIT.  

O aumento da carga horária dos técnicos dedicados a trabalho indireto permitiu alargar esta ação, que tem vindo a 

ser solicitada pelos agrupamentos, o que permitiu realizar 3 vezes mais ações de formação que as previstas, 

havendo margem para aumentar os apoios em consultoria prestados nas escolas. 
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6.3. CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 
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No âmbito do serviço de Psicologia, 
acompanhar os clientes, tendo em 
conta o quadro idiossincrático 
subjacente a cada um.   

Nº de clientes 
apoiados 176 174 99% 

N.º de sessões 640 546 85% 

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

  

Nº de clientes 
apoiados 176 147 84% 

N.º de sessões 510 486 95% 

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

  

Nº de clientes 
apoiados 80 89 111% 
N.º de colónias de 
férias 4 5 125% 

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

Nº de sessões  590 489 83% 

Nº clientes 135 76 57% 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências 
nas AVD e AVDI’s.   

Nº de sessões  282 342 121% 

Nº de clientes 117 46 40% 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências 
percetivo-cognitivas dos clientes.   

Nº de sessões  508 566 111% 

Nº de clientes 141 73 52% 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter as competências 
percetivo-cognitivas dos clientes.   

Nº de sessões  878 788 90% 

Nº de clientes 101 63 62% 
No âmbito da Terapia Ocupacional e 
CG/TIC, supervisionar/manter as 
competências dos clientes relacionadas 
com a alimentação.   

Nº de sessões 1080 986 91% 

Nº de clientes  134 116 86% 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
desenvolver/manter competências dos 
clientes na área do movimento e 
expressão corporal.   

Nº de sessões 28 49 175% 

Nº de clientes  13 9 68% 
No âmbito da Terapia Ocupacional, 
realizar a atividade de Equitação 
Terapêutica para desenvolver / manter 
as competências percetivo motoras 
sensoriais e relacionais dos clientes.    

Nº de sessões 37 30 81% 

Nº de clientes  6 4 69% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, desenvolver / manter 
competências psicomotoras, de 
condição física e saúde, dos clientes.   

Nº de sessões 856 819 96% 

Nº de clientes 150 138 92% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, realizar atividades aquáticas 
de natação adaptada.  

CMS-
DSAS 

Nº de sessões 60 58 97% 

Nº de clientes 28 25 88% 

No âmbito da Atividade Motora CHCE e Nº de sessões 112 113 101% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

Adaptada e Terapia Ocupacional, 
realizar atividades de equitação 
terapêutica / hipnoterapia.  

CHQP 

Nº de clientes 24 18 75% 

No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, realizar sessões de futebol.  

  

Nº de treinos 30 21 70% 

Nº de clientes 20 9 45% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, realizar sessões de 
basquetebol.   

Nº de treinos 60 62 103% 

Nº de clientes 22 19 88% 

No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, realizar sessões Taekwondo.  

  

Nº de sessões 73 72 99% 

Nº de clientes 26 24 92% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, realizar sessões de Desporto 
Aventura.   

Nº de sessões 2 3 150% 

Nº de clientes  20 39 195% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, realizar Encontros 
Intercentros, com o objetivo de 
promover interação com pares de 
outras organizações.   

Nº de sessões 10 4 40% 

Nº de clientes  80 36 45% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, participar em atividades 
desportivas de âmbito nacional e 
internacional. 

Special 
Olympics 
Portugal 

Nº de sessões 4 7 175% 

Nº de clientes  30 21 70% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, organizar evento para o 
calendário de Encontros desportivos 
Intercentros.   

Nº de Eventos 1 1 100% 

Nº de participantes 120 150 125% 
No âmbito da Atividade Motora 
Adaptada, organizar semana 
desportiva. OIS Nº de clientes  21 14 67% 

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

Nº de sessões   44 123 280% 

Nº de clientes 10 19 187% 
No âmbito do AgitArte Dança, 
desenvolver / manter as competências 
na área do movimento e dança 
expressiva.   

Nº de sessões  28 121 432% 

Nº de clientes 11 9 85% 
No âmbito do CGTIC (Conhecimentos 
Gerais e Tecnologias de Informação e 
Comunicação), desenvolver / manter 
competências sociais e 
comunicacionais.   

Nº de sessões  411 382 93% 

Nº de clientes 171 143 84% 
No âmbito do CGTIC (Conhecimentos 
Gerais e Tecnologias de Informação e 
Comunicação), desenvolver / manter 
competências académicas.   

Nº de sessões  311 171 55% 

Nº de clientes 136 102 75% 
No âmbito do CGTIC (Conhecimentos 
Gerais e Tecnologias de Informação e   Nº de sessões  311 177 57% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

Comunicação), desenvolver / manter 
relacionadas com as TIC. Nº de clientes 316 102 32% 
No âmbito da portaria 432/06, integrar 
clientes em atividades socialmente 
úteis.   

Nº de clientes 4 5 125% 

Melhorar a comunicação intra e inter 
valências (UR e CAO). 

  

Nº de reuniões 
realizadas 22 0 NR 
Nº técnicos 
envolvidos 24 0 NR 
Nº de casos 
analisados 33 0 NR 

Taxa de execução 96% 

Taxa de concretização 88% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 
A taxa de concretização do plano de atividades do CAO foi de 88%, com uma taxa média de execução de 96%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 46 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 52 objetivos apenas 5 

registaram uma taxa de concretização abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

Nas áreas de apoio CG/TIC – Conhecimentos Gerais e Tecnologias da Informação e Conhecimento - e TO – Terapia 

Ocupacional -, registam-se desvios negativos em algumas subáreas de intervenção que são compensadas com 

desvios positivos bastante significativos noutras subáreas de intervenção justificáveis dada a necessidade de 

preparar, ao longo do primeiro semestre do ano, o espetáculo “O Pássaro da Alma” apresentado no Centro Cultural 

Olga Cadaval, no mês de Julho. Em AMA – Atividade Motora Adaptada, ao invés de uma participação mensal, 

concretizaram-se participações mais pontuais nas atividades deste evento desportivo. 

No âmbito da portaria 432/06, integrar clientes em atividades socialmente úteis, em 2014, passaram a ser cinco os 

clientes nessas condições. Contudo, há a considerar as importantes práticas desenvolvidas por mais 24 clientes no 

seu dia-a-dia no CAO. 
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6.4. CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Eixos Objetivos Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 
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Assegurar o funcionamento dos 
Cursos de Formação Profissional. 

POPH; IEFP; 
Empresas 

Nº de cursos de 
formação 4 4 100% 

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

POPH; IEFP; 
Empresas Nº de ações 

6 6 100% 

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

  Nº de novos 
formandos 23 31 135% 

Prestar apoio escolar a grupos de 
formandos, no âmbito do percurso 
formativo. 

  

Nº de formandos 30 58 192% 

Nº de sessões 45 75 167% 

Volume de sessões 270 288 107% 

Encaminhar e apoiar os formandos 
para os processos de RVCC.  

CQEP; 

Nº de formandos 6 21 350% 

Escola 
Intercultural 

das 
Profissões e 
do Desporto 
da Amadora 

Realizar com os formandos visitas 
de estudo laborais.  

Empresas 
Nº de visitas 8 10 125% 

Nº de formandos  60 89 148% 

Realizar a viagem de estudo anual 
com formandos e equipa.  

  
Nº de formandos 53 50 94% 

Nº de colaboradores 16 16 100% 
Desenvolver ações, em parceria com 
entidades da comunidade na 
medida em que estas se enquadrem 
nas unidades de formação 
existentes nos referenciais (UFCD), 
para o desenvolvimento de 
competências dos formandos 
(saúde, segurança). 

Empresas e 
Outras 

Entidades 

Nº de atividades 5 9 180% 

Nº de formandos 60 89 148% 

Assegurar a integração laboral dos 
formandos que concluem o 
percurso formativo. 

Empresas Nº de formandos 23 8 35% 

Prestar apoio social, individualizado, 
a formandos e famílias, em 
articulação com entidade externas - 
Segurança Social (RSI), ECJ, CPCJ, 
PASSO a PASSO, entre outras.  

Serviços de 
emprego, 

Empresas e 
Outras 

Entidades 

Nº de formandos 45 50 111% 

Nº de famílias 60 38 63% 

Nº de apoios 105 103 98% 
Prestar apoio psicológico 
individualizado a formandos com 
necessidades identificadas nesta 

Nº de formandos 18 32 178% 

Nº de apoios 180 73 41% 
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Eixos Objetivos Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

área.  

Receber, acompanhar e avaliar 
alunos das escolas básicas em 
experiências sócio profissionais nas 
áreas formativas. 

Agrupamentos 
de Escolas Nº de alunos 14 18 129% 

Desenvolver a ação IAOQE na 
vertente Informação Avaliação e 
Orientação vocacional no âmbito do 
Centro de Recursos. 

Serviços de 
Emprego 

Nº de clientes 28 8 29% 
Nº de sessões de 
atendimento 42 10 24% 
Nº de estágios de 
orientação 
vocacional 

14 5 36% 

Desenvolver a ação IAOQE na 
vertente Avaliação e Prescrição de 
Produtos de Apoio no âmbito do 
Centro de Recursos. 

Serviços de 
Emprego 

Nº de clientes 12 8 67% 
Nº de sessões de 
atendimento 12 7 58% 

Desenvolver a ação Apoio à 
Colocação na vertente no âmbito do 
Centro de Recursos. 

Serviços de 
Emprego 

Nº de clientes 34 25 74% 
Nº de sessões 
individuais 34 41 121% 
Nº de sessões de 
grupo  22 0 NR 
Nº de estágios de 
atualização 
competências 

17 16 94% 

Nº de integrações 
profissionais 10 4 40% 

N.º de desistências 4 1 25% 

N.º de conclusões 26 16 62% 

Desenvolver a ação 
Acompanhamento Pós Colocação 
no âmbito do Centro de Recursos 

Serviços de 
Emprego 

Nº de clientes 9 0 NR 
Nº de 
acompanhamentos  99 0 NR 

Taxa de execução 95% 
Taxa de concretização 75% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 
ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do CFP foi de 75%, com uma taxa média de execução de 95%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 24 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 34 objetivos 10 registaram 

uma taxa de concretização abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

Os quatro Cursos de Formação Profissional ministrados decorreram com uma permanência de 60 formandos em 

simultâneo, abrangendo as três componentes: Formação para o Inclusão, componente transversal a todos os Cursos, 
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Formação Tecnológica de caracter essencialmente prático e Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) 

realizada em parceria com entidades empregadoras da comunidade. Neste âmbito, foram contactadas 54 entidades 

ao longo do ano e tivemos em média 20 formandos por mês em FPCT, perfazendo uma média de 17 protocolos de 

parceria com empresas por mês.  

Foram realizados 31 processos de admissão para ocupar as vagas que surgiram ao longo do ano. Nas ações do 

Centro de Recursos foram dadas respostas a todos os pedidos recebidos por parte dos Serviços de Emprego de 

Amadora e Sintra. Na ação Apoio à Colocação optou-se por realizar apoios individuais e prescindir dos apoios em 

grupo pois as situações dos clientes são muito heterogéneas. É de referir que nas 41 sessões individuais realizadas 

registou-se a integração laboral de 4 clientes. A ação Acompanhamento Pós Colocação no âmbito do Centro de 

Recursos não se realizou porque os Serviços de Emprego não nos enviaram pedidos.  

Relativamente aos processos de RVCC- Reconhecimento e Validação de Conhecimentos e Competências, 

contactamos o CQEP- Centro para a Qualificação e Ensino Profissional da empresa Qualitividade onde foram 

realizadas em parceria com a Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra, duas sessões de esclarecimento para 

formandos e colaboradores do C.E.C.D. Mira Sintra. Apoiámos e encaminhamos para este CQEP 21 inscrições de 

formandos e ex-formandos. No entanto, até ao final de 2014, os processos não tiveram início devido à não 

ocorrência de aprovações financeiras. 

  

6.5. CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 
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Prestar apoio psicossocial a 
colaboradores e estagiários com 
deficiência, de acordo com as 
necessidades. 

  
  

Nº de apoios 
individuais 84 116 138% 
Nº de 
colaboradores 42 26 62% 

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

Nº de apoios 
individuais 33 34 103% 

Nº de 
colaboradores 11 11 100% 

Dinamizar um projeto de formação 
em competências pessoais e sociais, 
junto dos colaboradores em regime 
de emprego protegido.   

Nº de ações 
realizadas 3 3 100% 
Nº de 
colaboradores  30 32 107% 

Promover o espírito de equipa e 
cooperação institucional.   

Nº de atividades 
desenvolvidas 2 1 50% 
Nº de 
colaboradores  50 50 100% 

Acompanhar as equipas nos locais 
de trabalho, para apoiar nas 
dificuldades diárias e motivar para 
os objetivos do C.E.P. (pelo D.E. da 
valência).   

Nº de 
acompanhamentos 
realizados 

20 26 130% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

Dinamizar ações de convívio entre a 
equipa e famílias, para estreitar 
laços e promover a participação 
ativa de todos na vida 
organizacional do C.E.P. 

Famílias Nº de atividades 
realizadas 2 0 0% 

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

  

Nº de 
colaboradores a 
avaliar 

37 38 103% 

Nº de 
colaboradores com 
sistema de 
recompensas 

20 19 95% 

C.E.P. CURVA QUATRO - LAVANDARIA            

Promover a sustentabilidade 
económica e financeira da 
lavandaria. 

M&C 

Volume de vendas 75.000€ 82.731€ 110% 
Nº de novos 
clientes 
empresariais com 
volume de vendas 
anual igual ou 
superior a 10.000€ 

2 0 0% 

Nº de novos 
clientes 
(colaboradores) 

10 4 40% 

Volume de vendas 
anual 
(colaboradores) 

600€ 173€ 29% 

Nº de novos 
clientes 
particulares  

7 8 114% 

Volume vendas 
anual (novos 
clientes) 

1.680€ 375€ 22% 

C.E.P. CURVA QUATRO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E VIVEIROS   

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

Clientes 

Volume de vendas 
dos viveiros 40.000€ 11.452 € 29% 

Volume de 
prestação de 
serviços da 
jardinagem 

482.000€ 307.976 € 64% 

M&C 

Nº de novos 
clientes 
Jardinagem 

4 12 300% 

Volume de 
prestação de 
serviços - novos 
clientes 
jardinagem 

4.000€ 6.196€ 155% 

Nº de novos 
clientes Viveiros 

6 5 83% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

Volume de vendas 
- novos clientes 
Viveiros 

1.200€ 3.572 € 298% 

Taxa de execução 97% 
Taxa de concretização 92% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 
 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do CEP foi de 92%, com uma taxa média de execução de 97%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 22 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 24 objetivos planeados 2 

registaram uma taxa de concretização abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

Relativamente ao apoio psicossocial, recorreram foram acompanhados 26 TREP – Trabalhadores em Regime de 

Emprego Protegido.  

Na área da formação em competências pessoais e sociais Educação Sexual e Afetiva, foi iniciado o programa de 

formação, junto dos colaboradores em regime de emprego protegido, cujos temas abordados incidiram nas 

seguintes dimensões da afetividade/sexualidade: Comunicação e expressão de sentimentos; Os relacionamentos 

Interpessoais e distinção entre os diversos tipos de relacionamento; Conceito de sexualidade e regras sociais; 

Conceito e práticas básicas de saúde sexual e reprodutiva.  

No que se refere ao objetivo Dinamizar ações de convívio entre a equipa e famílias, para estreitar laços e promover a 

participação ativa de todos na vida organizacional do C.E.P. não se registou adesão por parte das famílias face às 

atividades propostas que justificassem a sua realização.  

Na sequência do procedimento da reavaliação da capacidade de trabalho dos colaboradores em regime de emprego 

protegido, iniciámos uma dinâmica de apoio em grupo aos familiares e TREP, cuja reavaliação irá ocorrer em 2015.  

Quanto à análise das áreas comerciais da valência CEP – Curva Quatro há a registar: 

a) Construção e Manutenção de Espaços Verdes: Durante o ano, apresentámos 41 propostas comerciais, das quais 

16 (39%) foram aprovadas, 12 das quais de novos clientes e 4 de clientes já existentes. 

Em outubro, o protocolo de manutenção de espaços verdes celebrado com a Junta de Freguesia de Agualva e Mira 

Sintra, passou a regime de contrato de prestação de serviços, com acréscimo de área de manutenção e de verba 

(16.000€/ano) em relação ao protocolo anterior. 

Quanto aos protocolos de manutenção de espaços verdes estabelecidos com a Câmara Municipal de Sintra, 

registaram-se intensas negociações para dar cumprimento à sua execução em 2014, verificando-se uma diferença, 

aproximadamente, de menos 4600€ relativamente ao valor global orçamentado. 

Apesar do esforço e empenho de toda a equipa, o volume de vendas realizado ficou aquém do orçamentado em 

cerca de 170.000 euros o que significa que o impacto do volume de negócio dos novos clientes não foi suficiente, 

para atingir os objetivos de vendas traçados. 
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No entanto, o CEP Curva Quatro foi responsável pela gestão, acompanhamento e realização do trabalho, referente à 

execução dos protocolos de manutenção de espaços verdes celebrados com a CMS – Câmara Municipal de Sintra e 

as juntas de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e Rio de Mouro, que têm um impacto muito significativo na 

manutenção da sustentabilidade do CEP. 

b) Lavandaria: Durante o ano, apresentámos 4 propostas comerciais, sendo adjudicada uma, no segmento da roupa 

de cabeleireiros. O volume de vendas atingido, ultrapassou o orçamentado, o que traduz o esforço e empenho da 

equipa da lavandaria para a prossecução dos objetivos desta área de negócio. 

c) Viveiros: Durante o ano de 2014, foram apresentadas 20 propostas comerciais e enviados 11 mailings a cerca de 

150 potenciais clientes. Foi assinado um contrato de fornecimento de plantas com o AUCHAN Hipermercados e com 

a MAKRO, no entanto, apesar das várias propostas comerciais apresentadas não rececionámos nenhuma 

encomenda por parte desta última empresa. 

Apesar do esforço de todas a equipa no cumprimento dos objetivos planeados, o volume de vendas realizado 

representa apenas 29% do valor previsto. 

No que se refere à produção de plantas, foram produzidas nos viveiros 27.283 plantas, das quais, 10.274 foram 

faturadas aos diversos clientes e 12.183 direcionadas para protocolos de manutenção de espaços verdes em vigor 

com as autarquias do concelho de Sintra. 

Os clientes com maior representatividade nas vendas de viveiros foram: Parques de Sintra Monte da Lua, Auchan 

Hipermercados e Fruticash. 

 
6.6. UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 
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Realizar comemorações 
festivas anuais. CAO 

Nº de comemorações 4 3 75% 
Nº de clientes envolvidos 33 33 100% 
Nº de aniversários 33 23 70% 

Realizar colónias de férias com 
os clientes da U.R. 

  
Nº colónias 2 2 100% 

Nº de clientes 10 12 120% 

Realizar atividades 
socioculturais / recreativas (no 
exterior). 

Associações 
recreativas 

Nº de atividades 
socioculturais 

46 76 165% 

Nº de clientes envolvidos 8 15 193% 
Realizar dinâmicas de convívio 
social entre os clientes da UR e 
a comunidade. 

  Nº de jantares convívio 40 26 65% 

Nº de convidados 40 26 65% 

Melhorar a comunicação intra 
e inter valências (UR e CAO). 

  
Nº de reuniões realizadas 11 4 36% 

Nº de técnicos envolvidos 20 2 8% 

Nº de casos analisados 33 28 85% 

Potenciar o envolvimento dos 
  

Nº de sessões por UR 12 27 225% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

clientes, por UR, no 
planeamento e gestão do dia-
a-dia da casa. Nº de clientes 

22 14 65% 

Estabelecer um maior 
envolvimento entre as famílias 
e a UR. 

  Nº de reuniões gerais 1 0 NR 
Nº de reuniões 
individuais 28 52 186% 
Nº de famílias 
participantes 27 36 133% 

Intensificar os momentos 
passados em família de forma 
a estreitar laços familiares 
entre os clientes da U.R. e as 
suas famílias e/ou pessoas de 
referência (fins de semana e 
datas festivas). 

  Nº de clientes  10 10 100% 
Nº de acompanhamentos 
de saúde realizados em 
contexto familiar 

220 14 6% 
Nº de atividades 
realizadas em contexto 
familiar 
Nº de comemorações 
realizadas em contexto 
familiar 

Estabelecer maior proximidade 
entre as estruturas da 
comunidade e os clientes da 
UR. 

PSP; USF 
Mira Sintra; 

Nº de sessões temáticas 2 0 NR 

Nº clientes envolvidos 20 0 NR 
Taxa de execução 99% 

Taxa de concretização 67% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do UR foi de 67%, com uma taxa média de execução de 99%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 15 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 21 objetivos 6 registaram 

uma taxa de concretização abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

Quanto às comemorações festivas, realizaram-se 70% das festas de aniversário previstas, na medida em que os 

restantes 30% foram festejados em contexto familiar visto as datas coincidirem com dias de fim-de-semana ou 

tempo de férias. O único momento festivo previsto, mas que não foi realizado, foi a Ceia de Natal que pretendia 

reunir clientes, familiares e colaboradores. 

Relativamente à colónia de férias prevista, foi realizada uma colónia para clientes com maior grau de autonomia e 

outra para clientes com maior grau de dependência, contando com a participação de 12 clientes, mais 2 do que o 

previsto.  

As dinâmicas de convívio social com amigos, familiares e colaboradores, continuaram a ser uma aposta no sentido 

de promover o convívio entre os residentes e as suas famílias. Outra das apostas da valência UR foi o convívio entre 

residentes das diferentes casas que, por iniciativa própria ou através de convites, trocaram de casas para jantar. 
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No que respeita à coordenação da valência, foram restruturadas as casas no que se refere à distribuição de 

colaboradores e de clientes, para um melhor equilíbrio entre as necessidades dos clientes e o perfil do colaborador. 

No que concerne à melhoria da comunicação intra e inter valências UR e CAO, em termos estatísticos o objetivo não 

foi atingido. No entanto, ao longo do ano intensificaram-se os contactos informais entre as equipas das duas 

valências, tendo-se registado uma melhoria significativa nessa articulação. Tal contribuiu para que as equipas 

conhecessem mais aprofundadamente os seus clientes e atuassem com mais eficácia, contribuindo assim para a sua 

melhoria da qualidade de vida. 

 

6.7. SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 
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Alargar o acordo de cooperação para 
a resposta social de SAD para 30 
clientes. 

 Nº de novos 
clientes 5 2 40% 

Assegurar a prestação de pelo menos 
4 serviços básicos aos clientes SAD. 

 Nº de clientes 25 27 108% 

Assegurar a prestação do serviço de 
Higiene Pessoal. 

 Nº de clientes 21 18 87% 

Nº de serviços 2988 3503 117% 

Assegurar a prestação do serviço de 
Higiene Habitacional. 

 Nº de clientes 25 19 77% 

Nº de serviços 1200 1634 136% 

Assegurar a prestação do serviço de 
Tratamento de Roupas. 

 Nº de clientes 25 16 65% 

Nº de serviços 1200 1390 116% 

Assegurar a prestação do serviço de 
Alimentação. 

 Nº de clientes 20 14 71% 

Nº de serviços 2880 3116 108% 
Assegurar a prestação do serviço 
Atividades de Animação e 
Socialização, pelo menos 4 vezes por 
semana. 

Teatromosca 
Coração 

Amarelo; INR 

Nº de clientes 8 11 138% 

Nº de serviços 1400 2068 148% 

Assegurar a prestação de outros 
serviços (Ex: Administração 
Terapêutica; Apoio à Refeição). 

 
Nº de clientes 9 5 56% 

Nº de serviços 2040 995 49% 
Realizar ações de acompanhamento à 
equipa de apoio direto. 

 
Nº de ações 11 12 109% 

Realizar, com os clientes de SAD, 
ações de acompanhamento de 
animação e socialização (leitura em 
ambulatório). 

 Nº de ações 176 0 0% 

Nº de clientes 8 0 0% 

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

Coração 
Amarelo 

Nº de clientes 3 3 100% 
Nº de 
voluntários 4 3 75% 
Nº de apoios 480 166 35% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E 

Aumentar o banco de produtos de 
apoio disponíveis no SAD. 

Organizações 
da 

comunidade; 
clientes 

Nº de produtos 
de apoio 
angariados 

3 3 100% 

Nº de clientes 
com produtos 
de apoio 

3 3 100% 

Taxa de execução 83% 
Taxa de concretização 73% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do SAD foi de 73%, com uma taxa média de execução de 83%, o que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 16 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 22 objetivos 16 registaram 

uma taxa de concretização acima dos 50% e 5 abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

Foi planeado para 2014 alargar a resposta social para mais 5 clientes, tendo sido possível viabilizar esse alargamento 

para mais 2 pessoas, pelo que a execução ficou aquém do planeado. Este alargamento ainda se deve ao ocorrido no 

ano anterior que superou as expetativas, tendo este objetivo transitado para 2015. 

O apoio de acompanhamento e quebra do isolamento social dos clientes, perspetivado para ser desenvolvido 

através de um programa de leitura em ambulatório não foi possível de dinamizar. Em contrapartida foram dados 

apoios em conversação tendo esta superado a percentagem inicialmente prevista. 

Relativamente ao apoio de voluntariado verificou-se a desistência de um cliente, tendo sido canalisada a 

disponibilidade desse voluntário para outra cliente, beneficiando esta do apoio de dois voluntários em dias distintos.  

No acompanhamento aos clientes nas diversas áreas de serviços do SAD, manteve-se a tendência de alguns desvios 

face ao planeado, atribuídos mais uma vez às opções efetuadas pelos clientes que foram entrando ao longo do ano 

na valência.  

A equipa do Serviço de Apoio Domiciliário manteve a atenção na sua formação contínua e na promoção de relações 

positivas com os nossos clientes e familiares. 
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6.8. CMR – CLINICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO  

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 

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

Protocolos de 
saúde 

Nº de clientes 91 84 92% 
Nº de 
consultas 110 134 122% 

Fisioterapia – acolher, tratar, habilitar ou 
reabilitar clientes com disfunção física, 
mental e de desenvolvimento. 

Protocolos de 
saúde 

Nº de clientes                            121 153 126% 

Nº de sessões 2313 1846 80% 

Hidroterapia – prevenir e tratar em meio 
aquático aquecido. 

Protocolos de 
saúde e 

particulares 

Nº de clientes 90 53 59% 

Nº de sessões 4284 2893 68% 
Análises clínicas – acolher e acondicionar 
amostras de produtos biológicos. 

Laboratório 
Imunolab Nº de análises 630 591 94% 

Psicologia – promover o equilíbrio 
emocional do indivíduo e famílias. 

Escolas, 
Associação 

Novo Futuro 
e 

comunidade 

Nº de clientes                       59 37 63% 

Nº de sessões 640 189 30% 
Terapia da Fala – intervir em 
perturbações da comunicação, fala e 
motricidade oro facial. 

Escolas da 
comunidade 

Nº de clientes                            77 54 70% 

Nº de sessões 1406 892 63% 

Terapia Familiar - promover o equilíbrio 
emocional das famílias. 

Direção Geral 
de 

Reinserção 
Social 

Nº de clientes                       2 18 900% 

Nº de sessões 12 58 483% 

Psicomotricidade – promover a atividade 
física e reabilitação motora. 

Escolas e 
comunidade Nº de clientes 3 2 67% 

Nº de sessões 132 25 19% 
Consultas de clínica geral para 
colaboradores. 

- Nº de 
colaboradores 38 37 97% 

Massagens de relaxamento. 
- 

Nº de clientes 20 35 175% 

Nº de sessões 100 179 179% 
Taxa de execução 147% 

Taxa de concretização 89% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades da CMR foi de 89%, com uma taxa média de execução de 147%, que 

se refletiu na concretização acima de 50% de 16 objetivos. Verificou-se, ainda, que dos 18 objetivos 2 registaram 

uma taxa de concretização abaixo dos 50% não tendo sido concretizados. 

O serviço de Fisiatria e Fisioterapia apresentaram uma execução aproximada da prevista para o ano de 2014. No que 

se refere à Hidroterapia, continua a registar-se uma quebra na procura deste serviço, tendo sido abrangidos 53 
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clientes menos 14 do que no período homólogo com uma taxa de execução de 68% face aos apoios previstos, menos 

16% que em 2013.  

As Análises Clínicas continuam, à semelhança de 2013, a registar bons níveis de execução tendo sido realizadas 591 

colheitas durante o ano de 2014, ficando a 6% do planeado. 

No serviço de Psicologia verificou-se, no início de 2014, mudança de Terapeuta situação que pode ter contribuído 

para uma quebra acentuada entre a execução de 2013 e o planeado e executado em 2014. Face ao período 

homólogo, foram atendidos menos 22 clientes que em 2013 e dadas menos 424 sessões.  

O serviço de Terapia da Fala, passou, em 2014, a ser assegurado apenas por uma Terapeuta situação que explica o 

decréscimo do número de clientes e sessões realizadas.  

A Terapia Familiar registou um aumento significativo em 2014 no que se refere ao número de clientes e sessões 

realizadas tendo sido realizadas 58 sessões, mais 36 do que em 2013 e abrangido mais 14 clientes o que se refletiu 

numa execução que superou o planeamento realizado. 

No que se refere às consultas de clinica geral para colaboradores, foram atendidos 37 colaboradores e dadas 58 

consultas. 

Os restantes serviços como a Psicomotricidade e Podologia apresentam resultados pouco expressivos mas devemos 

mantê-los porque não acarretam custos acrescidos para a clinica e são áreas que também têm potencial para 

crescer e representar uma mais-valia. 

 
 

7. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO  

8. RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Realização de colónias de 
férias para os filhos dos 
colaboradores do C.E.C.D. 
Mira Sintra.   

Resiquímica; 
Escola 

Profissional 
Santa Maria 

Nº de crianças 20 25 125% 

Nº de colaboradores  20 16 80% 
Disponibilizar, 
quinzenalmente, 1 hora para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre questões práticas do 
quotidiano laboral do C.E.C.D. 
Mira Sintra.    

Nº de sessões 20 2 10% 

Nº de colaboradores  40 29 73% 
Aumentar as competências 
profissionais dos 
colaboradores, contribuindo 
para a melhoria do seu 
desempenho. 

Viva Mais; 
ESC; Índice 

Consultores; 

Taxa de concretização 
do plano de formação 80% 83% 104% 
Nº colaboradores 
envolvidos 100 154 154% 

Promover mecanismos de 
motivação dos colaboradores. 

  

Nº de colaboradores 
com avaliação igual ou 
superior a Bom 116 114 98% 
Nº de colaboradores 
com sistema de 116 114 98% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

recompensas 

Taxa de execução 93% 
Taxa de concretização 88% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades dos Recursos Humanos, Formação e Desenvolvimento e Gestão de 

Competências foi de 88%, com uma taxa média de execução de 93%, o que se refletiu na concretização acima de 

50% de 3 objetivos. Verificou-se, ainda, que a totalidade dos objetivos planeados registou uma taxa de concretização 

acima dos 50%. 

Para o ano 2014 foram definidos objetivos, com vista à melhoria contínua das condições de trabalho e de 

competências dos colaboradores, dando também a enfoque à área da motivação. Como base nos resultados dos 

projetos traçados e desenvolvidos, podemos concluir que a realização da colónia de férias para os filhos dos 

colaboradores decorreu durante todo o período de férias escolares de 16 de Junho a 12 de Setembro, com um custo 

apenas de seguro e alimentação, conseguido através da parceria com a empresa RESIQUIMICA e com a colaboração 

de voluntários. O número de crianças inscritas foi ao encontro do previsto, tendo havido um aumento significativo 

face ao ano anterior.  

Relativamente ao objetivo, Disponibilizar, quinzenalmente, 1 hora para esclarecimento de dúvidas sobre questões 

práticas do quotidiano laboral do C.E.C.D. Mira Sintra, verificámos que não se revelou uma mais valia, nem exequível 

na realidade e dinâmica do C.E.C.D. Mira Sintra. O atendimento e esclarecimento de dúvidas, foi feito diariamente 

consoante as questões que surgiram e a respetiva disponibilidade dos colaboradores. Foram, ainda, realizadas 

reuniões com algumas equipas, sempre que solicitada essa necessidade pelo respetivo Diretor Executivo de 

Valência.     

Ao nível da formação e desenvolvimento de competências, foram desenvolvidas ações de formação em parceria 

com entidades de formação privadas. Neste âmbito, é de referir, que uma das ações previstas para o grupo de 

Diretores/Coordenadores Executivos, não foi realizada por indisponibilidade/desistência da empresa de formação 

com quem o projeto estava organizado. Durante o ano 2014, houve uma mudança ao nível da forma como a 

formação foi realizada. Quer na área comportamental quer na área informática, foram realizadas sessões 

individuais, com o objetivo de atender e trabalhar as reais necessidades de cada colaborador, sem retirar demasiado 

tempo laboral e pessoal. 

Ao nível da Avaliação de Desempenho, os resultados foram de acordo com o previsto, situando-se a grande 

percentagem dos colaboradores, no nível de Bom Desempenho. Relativamente ao sistema de recompensas mante-
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se a atribuição de 2 ou 3 dias consoante a avaliação de desempenho se encontra no nível bom ou muito bom, 

respetivamente.  

 

8.1. MARKETING E COMUNICAÇÃO 

Eixos Objetivos Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

4-
 Q

ua
lid

ad
e 

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

Informática 
DGQ 

Nº de folhetos (Monofolhas; 
tríptico; flyer) 5 0 0% 
Site institucional do C.E.C.D. Mira 
Sintra redefinido 1 0 0% 
Loja online criada (portefólio de 
produtos) 1 0 0% 
Nº de bases de dados de 
potenciais clientes/prescritores 3 1 33% 

Criar mecanismos 
geradores de 
sustentabilidade 
económico-
financeira das 
valências. 

 C.E.P. Curva Quatro - Lavandaria (Clientes – Empresa) 

CEP 
Nº de reuniões comerciais 
agendadas 10 3 30% 

 C.E.P. Curva Quatro - Lavandaria (Clientes – Particulares) 

CEP 
Nº de campanhas promocionais 4 2 50% 
Criação e disseminação de cartão 
cliente 1 0 0% 

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

CEP 

Nº de reuniões comerciais 
agendadas 15 0 0% 
Criação de materiais de suporte às 
reuniões comerciais 
/promocionais 2 0 0% 

CEP/CRI 

Criação de base de dados de 
potenciais clientes para o serviço 
Jardins Cool 1 0 0% 
Nº de reuniões agendadas para 
apresentação do serviço Jardins 
Cool 10 0 0% 
Criação de materiais de suporte às 
reuniões comerciais/promocionais 
do serviço Jardins Cool 2 0 0% 

 C.M.R. - Terapia da Fala em Movimento 

CMR 

Nº de reuniões comerciais 
agendadas 10 0 0% 
Criação de materiais de suporte às 
reuniões comerciais/promocionais 2 1 50% 

 C.M.R. – Fisioterapia e Hidroterapia Sénior 

CMR 

Nº de reuniões comerciais 
agendadas 10 3 30% 
Criação de materiais de suporte às 
reuniões comerciais 
/promocionais 2 4 200% 
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Eixos Objetivos Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

 C.M.R. – Hidroginástica Júnior – Combate à Obesidade 

CMR 

Nº de reuniões comerciais 
agendadas 10 0 NR 
Criação de materiais de suporte às 
reuniões comerciais 
/promocionais 2 0 NR 

Taxa média de execução  22% 
Taxa de concretização 17% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do Marketing e Comunicação foi de 17%, com uma taxa média de 

execução de 22%, o que se refletiu na concretização acima de 50% de 3 objetivos. Verificou-se, ainda, que da 

totalidade dos objetivos planeados 12 registaram uma taxa de concretização abaixo dos 50%, resultados que se 

explicam pelas atividades de expressão significativa para o C.E.C.D. Mira Sintra que foram realizadas por esta área 

durante o ano de 2014 e que não foram previstas em plano de atividades, como: 

- O Seminário “Caminhos C.E.C.D.” onde esta área integrou a equipa de organização, estabeleceu contactos com os 

órgãos de comunicação, geriu patrocínios, criou e preparou os materiais de comunicação e registo fotográfico. 

- A Campanha do Pirilampo Mágico 2014, no que concerne à elaboração dos materiais de comunicação (cartazes 

para cada uma das empresas onde foram efetuadas as vendas), venda no local e atualização das redes sociais nesse 

sentido. 

- A preparação de materiais, organização, logística e acompanhamento de Feiras e Mostras de produtos: Feira de 

Educação Especial de Belém, na Feira Solidária das Instituições de Massamá e na Feira as Mil e uma Artes da 

CERCIOEIRAS; Feira de Natal da FMH, Feira de Natal na Makro) e na Feira Sintra Reino de Natal.  

- O Espetáculo O Pássaro da Alma, com a criação do cartaz, a comunicação e a coordenação do registo de venda de 

bilhetes às famílias e aos parceiros (institucionais e privados), estabelecimento de contactos com a imprensa e 

outros no sentido de promover o evento. 

- O PrimaverArte 2014 através do convite aos vários públicos (interno, congéneres, parceiros institucionais e 

privados e órgãos de comunicação social) e à elaboração do programa, registo fotográfico e acompanhamento da 

ação de encerramento. 

- A Exposição do C.E.C.D. Mira Sintra subordinada ao tema Construir a Igualdade, Respeitando a Diferença. A 

organização desta exposição, no que se deveu à montagem da exposição, assessoria de imprensa e criação de 

materiais de comunicação (convites e folhetos), foi assegurada em parceria com a Casa da Cultura de Mira Sintra e a 

CMS – Câmara Municipal de Sintra. 
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Paralelamente, a estas atividades foram ainda asseguradas as seguintes iniciativas: Dois eventos de Zumba Solidário, 

9ª Edição da Maior Ação de Voluntariado Corporativo realizada em Portugal, apoio ao apadrinhamento das Colónias 

de Férias e Calendários Cidade Viva subordinada ao tema As pessoas são o nosso melhor património, através da 

criação de cartazes para venda dos calendários, em coordenação com a Qualidade,. 

 

8.2. QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

4 
– 

Q
ua

lid
ad

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Implementar o processo e 
procedimento "Auditorias Internas".  

N.º de auditorias 
internas realizadas 7 7 100% 

Realizar reuniões temáticas sobre o 
Sistema de Gestão da Qualidade N.º de reuniões 7 12 171% 

Promover a realização de ações de 
benchmarking com organizações 
congéneres. 

Organizações 
congéneres 

Ferramenta de 
benchmarking 
criada 1 1 100% 

N.º de ações 3 4 133% 

Assegurar a revisão contínua do 
sistema de gestão da qualidade, 
ajustando-o às exigências da 
organização e das orientações 
legais. 

 

N.º de novos 
processos 6 4 67% 
N.º de processos 
revistos 6 1 17% 
Manual da 
Qualidade criado 1 1 100% 

Sistematizar e formalizar os 
processos e procedimentos de 
trabalho do SAC. 

SAC 
N.º de processos  6 1 17% 

Elaborar questionário de avaliação 
de satisfação direcionado às famílias 
dos clientes do C.A.O./U.R. 

 
Questionário 
elaborado 1 1 100% 
N.º de famílias 
participantes 176 80 45% 

Taxa de execução 85% 
Taxa de concretização 70% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do departamento de Qualidade e Controlo de Gestão foi de 70%, 

com uma taxa média de execução de 85%, o que se refletiu na concretização acima de 50% de 6 objetivos. Verificou-

se, ainda, que dos 10 objetivos planeados, 3 registaram uma taxa de execução abaixo dos 50% não tendo sido 

atingidos. 

No âmbito da gestão do sistema da qualidade foram realizadas 6 auditorias internas globais às valências do C.E.C.D. 

Mira Sintra e 1 de processo (PP.044_Administração Terapêutica), com respetiva elaboração de relatórios.  
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Foram realizadas 12 reuniões com valências e serviços do C.E.C.D. Mira Sintra subordinadas à temática da 

operacionalização do sistema de gestão da qualidade. Foi ainda gerada uma dinâmica de partilha de práticas, no 

âmbito da implementação do sistema de gestão da qualidade, através da realização de duas ações de benchmarking, 

com a Cerci Oeiras e a Cercica. Ainda neste âmbito, foram promovidas pela FORMEM duas ações de benchmarking 

sobre o referencial EQUASS e os seus princípios.  

No âmbito da melhoria contínua, foi desenvolvida, em parceria com o Departamento de Informática, uma 

ferramenta para gestão dos sumários do CFP – Centro de Formação Profissional que permite o cálculo diário, mensal 

e anual do número de horas frequentadas por formando nas diferentes UFCD – Unidades de Formação de Curta 

Duração e consequentemente nas três componentes de formação. O desenvolvimento desta ferramenta permitiu 

gerar uma maior eficácia na gestão de contabilização de horas e de reporte à entidade financiadora. Foram, ainda, 

revistos e implementados cinco processos e procedimentos nas áreas de gestão, suporte e valências. 

No âmbito do controlo de gestão, foram realizados cinco estudos que se refletiram na renegociação o contrato da 

alimentação, da eletricidade, combustíveis, comunicações móveis e fixas e sistema integrado de gestão, o que nos 

permitirá, em 2015, estimar uma poupança de aproximadamente 50.000€.  

 

9. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  

9.1. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

Eixos Val. Projeto Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 

CAO 

NPBCWR 
(Not Patients 
But Citizens 
With Rights) 

Projeto europeu, que consiste na 3.ª fase de 
desenvolvimento do projeto inicialmente 
denominado ECL (European Care Licence) e 
posteriormente CCFC (Creating a Common 
Foundation Care). Trata-se de uma parceria 
europeia alargada, liderada pela EASPD. 
(European Association of Service Providers for 
Persons with Disability). O NPBCWR (Not 
Patients But Citizens With Rights) tem como 
principais objetivos a criação de um pacote de 
formação sobre o ECC (European Care 
Certificate) e o alargamento do uso deste 
certificado a 3 novos países. 

N.º de 
manuais 
elaborados    

2 2 100% 

CAO 

ASTNU 
(Adapting 
Services to 
New Users) 

Projeto Europeu, no âmbito do Programa 
Leonardo da Vinci, que tem como objetivo a 
partilha e transferência de conhecimentos e 
boas práticas ao nível nacional e europeu, a 
novos utilizadores, nomeadamente, com 
diagnóstico duplo (DD), através de visitas e 
reuniões de trabalho. Este projeto terminou em 
Junho de 2014, através de um seminário para 
elaboração de um relatório sobre as boas 
práticas recolhidas ao longo do projeto em 
Bruxelas.  

N.º de 
mobilidades 3 3 100% 

N.º de 
reuniões 8 1 13% 

Relatório 
elaborado 1 1 100% 

Participação 
no seminário 
final 

1 1 100% 

CAO/ 
UR FORÇA 

É um projeto integrado no programa 
GRUNDTVIG, que assenta na troca de 
experiências entre técnicos e pessoas com 

N.º de 
mobilidades 24 24 100% 
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Eixos Val. Projeto Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

deficiência, contemplando seis parceiros 
europeus com vista à consciencialização e à 
vivência de uma cidadania ativa no seu lugar de 
vida. 

N.º de 
reuniões 1 1 100% 

EE Building a 
School for All 

Projeto em parceria com países europeus sobre 
a implementação da "Convenção sobre as 
Pessoas com Deficiência das Nações Unidas" na 
área da educação, a nível local. 

Manual de 
boas práticas 
elaborado 

1 1 100% 

Reunião de 
apresentação 
do manual 

1 1 100% 

EE 
Formar para 

inovar na 
intervenção 

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

N.º de 
grupos 
formados 

3 3 100% 

N.º de 
técnicos 
envolvidos 

10 14 140% 

Total de Projetos 5 
Taxa de execução 96% 

Taxa de concretização 91% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 
 
 

ANÁLISE DE INDICADORES – PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

NPBCWR (Not Patients But Citizens With Rights) - A avaliação resultante do final do projeto é positiva na medida em que 

os objetivos foram cumpridos na sua totalidade por parte do C.E.C.D. Mira Sintra  

ASTNU (Adapting Services to New Users) - Quanto a este projeto europeu, o C.E.C.D. Mira Sintra submeteu, em 

Setembro 2014, o relatório final à Agência Nacional ERASMUS e disseminou estas conclusões para a DGS/PNSM, INR, 

FENACERCI, Entidades congéneres e da saúde.  

FORÇA - Este projeto europeu tem proporcionado aos nossos clientes, com percurso de capacitação para a 

autorrepresentação, a oportunidade de na primeira pessoa, darem a conhecer a sua experiência de vida e de 

partilharem vivências com os seus pares europeus.  

Building a School for All – A participação no projeto europeu envolveu a formação de docentes, diretores de escolas 

e a da administração local de diversos países envolvidos no projeto. A elaboração do manual sobre a implementação 

da Convenção foi apresentada num encontro na Alemanha onde também houve um momento de apresentação da 

realidade portuguesa com a presença de um técnico do INR, IP e do C.E.C.D. Mira Sintra. 

Formar para inovar na intervenção – Formaram-se 3 grupos de trabalho propostos entre colaboradores do CRI com 

as temáticas: Unidades de Ensino Estruturado – O trabalho em parceria; A abordagem da Integração Sensorial em 

meio escolar; O processo de Transição para a Vida Ativa. Os gestores dos grupos organizaram a metodologia e a 

calendarização das reuniões.   
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9.2. PROJETOS OPERACIONAIS 

Eixos Val. Projeto/Dinâmica 
de Inovação Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

2 
- I

N
O

VA
ÇÃ

O
 

EE Apoio à criação de 
uma resposta social 

Apoio à criação de uma nova 
resposta social nos concelhos de 
Odivelas e Loures. 

Nº de reuniões com 
entidades parceiras 2 4 200% 

EE Projeto de Ocupação 
Lúdica 

Apoio aos ATL (Atividades de 
Tempos Livres) e CAF 
(Componente de Apoio à Família) 
no desenvolvimento de uma 
resposta de prolongamento de 
horário escolar e de apoio nas 
interrupções letivas aos alunos 
com necessidades especiais. 

Nº de utilizadores 10 9 90% 

Nº de técnicos 
envolvidos 4 5 125% 

CAO PensarTE 

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

Patente “PensarTE” 
criada 1 0 0% 

Nº de clientes 
envolvidos 30 30 100% 

Nº de materiais 
lúdico-terapêuticos 
construídos 

7 3 43% 

CAO "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 clientes 
envolvidos 13 13 100% 

Nº de sessões 28 29 104% 

CAO Teatro "Festa no 
Pendão" 

Elaborar e apresentar aos clientes 
do CAO e respetivas famílias, um 
teatro que incita à importância da 
reciclagem no nosso planeta. 

Nº de clientes 
envolvidos 8 8 100% 

Nº de ensaios 28 18 64% 

Nº de atuações 2 2 100% 

CAO Modernizar para 
sentir 

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

Nº de salas 
intervencionadas 13 0 0% 

CAO/
UR Grupo de Pais 

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

Nº de 
pais/significativos 6 6 100% 

Nº de sessões 12 2 17% 

CAO/
UR Supervisão Técnica 

Realizar sessões de supervisão 
técnica externa às equipas de CAO 
e UR para discussão e análise de 
casos. 

Nº de reuniões 
realizadas 9 5 56% 

Nº de técnicos 
envolvidos 25 25 100% 

Nº de casos 
analisados 9 5 56% 
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Eixos Val. Projeto/Dinâmica 
de Inovação Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

CAO/
UR Livro da saúde 

Iniciar, numa primeira fase, para 
os nossos clientes da UR, a criação 
do Livro da Saúde e proceder à 
devida articulação com os médicos 
família para a sua implementação. 

Nº de livros criados 33 0 0% 

Nº de clientes 
abrangidos 33 0 0% 

CFP Workshops de 
serigrafia artística 

Disseminar conhecimento na 
temática referida, junto de 
professores de EV, animadores, 
educadores, outras pessoas da 
Comunidade interessadas. 
Divulgar o CECD e desmistificar a 
imagem da pessoa com deficiência 
com a presença e interação de um 
ou dois formandos em cada 
Workshop, auxiliando a 
formadora. 

Nº de participantes 20 0 0% 

Nº de ações 2 0 0% 

CFP Workshops de 
jardinagem 

Disseminar conhecimento na 
temática referida, junto de 
pessoas da Comunidade 
interessadas. Divulgar o CECD e 
desmistificar a imagem da pessoa 
com deficiência com a presença e 
interação de um ou dois 
formandos em cada Workshop, 
auxiliando a formadora. 

Nº de participantes 30 15 50% 

Nº de ações 2 1 50% 

CEP Novas instalações 
CEP 

Continuar a procurar soluções 
com vista à melhoria das 
condições de trabalho (instalações 
do CEP). 

Solução encontrada 1 0 0% 

SAD/
CEP ExpressArte- Teatro 

Participação dos colaboradores 
em regime de emprego protegido 
do CEP e dos clientes do SAD num 
grupo de teatro-fórum. 

Nº de sessões 15 40 267% 

Nº de participantes 10 10 100% 

SAD/
CEP ExpressArte - Canto 

Participação dos colaboradores 
em regime de emprego protegido 
do CEP e colaboradores em regime 
geral do C.E.C.D. num grupo de 
canto coral. 

Nº de sessões 15 30 200% 

Nº de participantes 10 6 60% 

SAD TeleAssistência 
TeleCuidado 

Implementar, em parceria com a 
Hope Care, um sistema de 
acompanhamento permanente à 
distância para apoio em situação 
de emergência. 

Sistema 
implementado 1 0 0% 

UR "Voluntariado na 
UR" 

Através do estabelecimento de 
parceria com um grupo de 
missionários leigos, desenvolver 
atividades de carácter 
lúdico/recreativo, com o objetivo 
de manter os clientes da UR 
ocupados durante os seus tempos 
livres. 

Nº de voluntários 4 0 0% 

Nº clientes 
abrangidos 33 0 0% 

Nº de atividades 46 0 0% 

UR "Programa de 
Ateliers temáticos" 

Realizar ateliers temáticos com 2 
grupos de clientes, ao final da 

Nº de ateliers 
temáticos 2 0 0% 
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Eixos Val. Projeto/Dinâmica 
de Inovação Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

tarde e ao fim-de-semana, que 
promovam a ocupação através das 
artes plásticas e da música. 

Nº clientes 
abrangidos 20 0 0% 

UR "Queridos vamos 
mudar a nossa casa" 

Redecorar, em parceria com o 
C.A.O e clientes, os quartos dos 
clientes e espaços comuns da UR, 
tornando-os mais acolhedores e 
confortáveis. 

Nº de ambientes 
redecorados 4 0 0% 

CAO/
UR Sexualidade na 

Pessoa com 
Deficiência 
Intelectual 

Com base no diagnóstico realizado 
implementar e dinamizar um 
programa de formação subjacente 
à temática “Sexualidade na Pessoa 
com Deficiência” direcionado a 
colaboradores de intervenção 
direta. 

Nº de sessões 2 18 900% 

CFP/C
EP Nº de participantes 30 117 390% 

DRH "Melhor acolher" 

Elaborar uma apresentação 
"animada" sobre a organização 
funcional do C.E.C.D. Mira Sintra 
para que o acolhimento de novos 
colaboradores seja mais 
facilitador, para estes, no que se 
refere ao reconhecimento dos 
serviços, colegas e clientes. 

Apresentação 
elaborada 1 0 0% 

DRH "Troca de Sapatos" 

Permitir, durante uma semana, 
que colaboradores das 7 valências 
acompanhem o trabalho realizado 
noutra função e/ou valência, 
potenciando, assim, o 
conhecimento e valorização do 
trabalho desenvolvido 
intervalências. 

Nº de colaboradores 7 0 0% 

CECD Encontro “Caminhos 
CECD” 

Seminário a realizar a 31 de 
Janeiro, dinamizado pelo grupo de 
psicólogos do C.E.C.D. Mira Sintra, 
que tem como objetivo a reflexão 
e partilha, entre profissionais, 
famílias e clientes, na área da 
deficiência intelectual e 
multideficiência, aprofundando 
temas como o diagnóstico duplo, a 
sexualidade e do envelhecimento. 

Nº de participantes 150 142 95% 

Encontro realizado 1 1 100% 

Total de Projetos 22 
Taxa de execução 87% 

Taxa de concretização 51% 
Legenda 
RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 
 

 

ANÁLISE DE INDICADORES – PROJETOS OPERACIONAIS 

Apoio à criação de uma resposta social – Apesar de se terem realizado reuniões com os possíveis interessados (pais 

de alunos com necessidades especiais e agrupamentos de escolas) não foi possível desenvolver a resposta por 

dificuldades na apresentação de candidatura a fundos europeus para criação de uma IPSS.   
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Projeto de Ocupação Lúdica – Com o envolvimento das Associações de pais (entidades promotoras dos ATL), com a 

CMS (entidade financiadora das associações de pais e de atividades específicas para estes alunos) e com os 

agrupamentos de escolas (que facilitaram o acesso desta resposta aos espaços das unidades e com a cedência de 

assistentes operacionais), assegurou-se o alargamento dos ATL a 9 alunos que teriam sido excluídos sem o nosso 

apoio. Prevê-se que, após esta experiência, as associações de pais se capacitem dos recursos e do conhecimento 

adquirido para desenvolverem esta atividade de forma autónoma. 

PensarTE - Foi dada continuidade à construção de materiais lúdico-terapêuticos em formato acessível, tais como, a 

construção de um conjunto de dedoches, um jogo de memória acessível e um loto de imagens/palavras. Não foi 

possível avançar na construção/adaptação da história do Capuchinho Vermelho, sendo que este objetivo transitou 

para 2015, assim como, a avaliação do propósito de estabelecer uma patente registada para a marca.  

"Anjos e Demónios" - Este grupo de expressão e movimento corporal realizado com 13 clientes apoiados, realizou 29 

sessões de ensaios e desenvolvimento de coreografias de hip-hop, que culminou com uma apresentação na Festa de 

Natal do C.E.C.D. Mira Sintra.  

Teatro "Festa no Pendão" - Este grupo de teatro constituído por 8 clientes realizou duas apresentações da peça de 

teatro “Festa no Pendão”, uma na Festa de Natal do C.E.C.D. Mira Sintra e outra numa organização congénere. 

Modernizar para sentir - Este projeto permitiu, através do financiamento obtido pelo Programa de Responsabilidade 

Social da Tabaqueira, S.A., dar início ao processo requalificação das salas de CAO e do refeitório através da aquisição 

de novos equipamentos e mobiliário. 

Grupo de Pais – Este projeto / dinâmica de inovação não foi implementado durante o ano de 2014. 

Supervisão Técnica – A articulação assídua com a Faculdade Motricidade Humana, foram realizadas 5 sessões de 

supervisão externa à equipa de CAO, permitiu refletir e validar a qualidade da prestação dos serviços aos nossos 

clientes. 

Livro da saúde – Este o projeto/dinâmica de inovação não foi executado durante o ano de 2014, contudo, foram 

realizadas algumas diligências com entidades parceiras com vista à prossecução deste objetivo. 

Workshops de serigrafia artística e de jardinagem - Relativamente aos workshops de serigrafia artística e de 

jardinagem, apenas de realizou o de jardinagem que contou com a presença de 15 participantes. Na área de 

Serigrafia não foi possível concretizar a ação devido à ausência da formadora de Janeiro a Setembro. 

Novas instalações CEP - Devido a condicionalismos externos, não foi possível iniciar a procura de uma solução para 

as instalações do CEP – Centro de Emprego Protegido (Serviço de Jardinagem e Lavandaria). 

O projeto ExpressArte através do teatro, nasceu da vontade de um grupo de colaboradores do regime de emprego 

protegido e foi crescendo em entusiasmo, disciplina e criatividade dos participantes. Com o apoio e parceria da 

Associação Cultural Teatromosca, foi desenvolvido, semanalmente, um trabalho que culminou na apresentação da 

peça Box, uma caixa para a liberdade.  

Expressarte Canto - PrimaverArte 2014 ”Expressar, Participar e Incluir,” - incidiu no desenvolvimento de atividades 

culturais na área da expressão artística, através da dinamização de um grupo coral inclusivo e da construção de 

materiais escultóricos, com reciclagem de materiais, com efeitos sonoros e visuais. Ocorreu em parceria com o INR, 

IP – Instituto Nacional de Reabilitação, a Rede de Equipamentos Lúdicos da CMS – Câmara Municipal de Sintra - 
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Centro Lúdico das Lopas -, tendo envolvido também a participação de cidadãos utilizadores usuais desse 

equipamento. O resultado deste trabalho foi apresentado em espetáculos públicos, nomeadamente, no Auditório 

António Silva e na Festa de Natal do C.E.C.D. Mira Sintra. 

TeleAssistência TeleCuidado - Foi constatada a existência de um serviço similar e acessível aos cidadãos promovido 

pela CMS – Câmara Municipal de Sintra, tendo sido por isso adiado, por agora, o projeto de implementação do 

sistema pelo SAD. 

Voluntariado na UR - Em relação ao voluntariado, conseguimos a participação de alguns jovens missionários leigos 

da Consolata, que nos ajudaram a pintar alguns quartos da UR 3. Queremos continuar a rentabilizar o voluntariado 

para atividades socio-recreativas e culturais, tentando sensibilizar para a problemática da deficiência intelectual. 

Programa de Ateliers temáticos – Esta dinâmica não se realizou por questões de logística e de recursos humanos. 

Queridos vamos mudar a nossa casa - Por razões climatéricas e em articulação com o nosso parceiro, promotor 

desta iniciativa, decidiu-se adiá-la para o início de 2015. 

Sexualidade na Pessoa com Deficiência Intelectual – Foi implementado o programa de formação sobre esta temática, 

que compreendeu a realização de 18 sessões de formação a que assistiram 117 colaboradores e 

familiares/significativos. Foi ainda iniciado o programa de formação direcionado a clientes, que deverá decorrer até 

2016. Neste âmbito, foi apresentada à Direção uma proposta de organização de um Guião de boas Práticas.   

Melhor acolher – Esta dinâmica de inovação não foi concretizada, na medida em que foram surgindo outras 

prioridades.  

Troca de Sapatos - Este projeto, mantem-se para 2015, uma vez que, para a sua realização e concretização de 

objetivos, requer tempo para a organização e colaboração de todas as valências. 

Encontro “Caminhos CECD” - A realização do 1º Encontro Caminhos CECD Mira Sintra “Deficiência Intelectual: 

Defesa, Desafios e Compromissos”, teve como pano de fundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, com especial enfoque no princípio da Inclusão, através do exercício dos Direitos consagrados na 

Convenção. 

 

Foram realizados, ainda, os seguintes projetos/dinâmicas de inovação não planeados em sede de plano de 

atividades 2014 tais como: 

- Semana Desportiva, realizada ao abrigo do Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, IP – Instituto Nacional 

de Reabilitação, decorreu em Nisa e contou com 14 clientes e 4 colaboradores. Este projeto permitiu a participação 

de todos os envolvidos em diversas atividades desportivas, culturais e de convívio, promovendo-se as competências 

pessoais e sociais dos participantes, a sua inserção nas vivências tradicionais da região e também a sensibilização da 

comunidade local para as questões da participação, igualdade e inclusão.  

- “Ação Inclusiva em Peniche”, realizada ao abrigo do Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., 

proporcionou a 16 clientes do CAO e clientes de outra organização congénere local, a possibilidade de 

experimentarem uma semana de vida em grupo, planeando-a e implementando-a com autonomia e 

responsabilidade partilhada.  
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9.3. PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (DO C.E.C.D. MIRA SINTRA PARA COM AS SUAS PARTES 

INTERESSADAS) 

Eixos Val. Projeto/ Dinâmica 
de Inovação Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

2 
- I

N
O

VA
ÇÃ

O
  CEP 

O CEP e a 
Responsabilidade 

Social 

Realizar ações de 
responsabilidade social, em 
parceria com a Resiquimica e 
Tabaqueira, com vista à 
promoção da capacitação da 
pessoa com deficiência e dos 
serviços prestados pela Curva 
Quatro. 

N.º de ações de 
responsabilidade 
social 2 2 100% 

N.º de 
colaboradores 
envolvidos 15 15 100% 

UR Aprender a reciclar 

 
Implementar hábitos de 
separação e reciclagem de 
lixo. 

N.º de ações de 
sensibilização 2 0 0% 
N.º de recipientes 
implementados 28 0 0% 

Total de Projetos 2 
Taxa de execução 50% 

Taxa de concretização 50% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES – PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O CEP e a Responsabilidade Social - Foram realizadas as duas ações previstas, o Dia da Árvore em Mira Sintra e o Dia 

do Ambiente em Sintra. Estas ações foram realizadas em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, Junta de 

Freguesia de Mira Sintra, a empresa Resiquimica, alunos da Escola Básica Nº2 de Mira Sintra e as diferentes 

valências do C.E.C.D. Mira Sintra (CFP e CAO). 

Aprender a reciclar – Esta dinâmica de inovação não foi implementada durante o ano de 2014. 

Neste âmbito, foi ainda realizada (mas não prevista em sede de plano de atividades) uma ação de voluntariado 

organizada pelo GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, na Tapada do Saldanha (Sintra) em 

conjunto com outras empresas, à qual o C.E.C.D. Mira Sintra se associou tendo contado com a participação de 15 

colaboradores e formandos do C.E.C.D. Mira Sintra (CEP, CFP, CAO e SAC).  
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9.4. PROJETOS NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Eixos Val. 
Projeto / Dinâmica 

de Inovação Objetivo Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

2 
– 

IN
O

VA
ÇÃ

O
 

CMR Workshops – A voz! 

Realizar workshops subordinados ao 
tema da voz com vista à sensibilização 
e informação da comunidade escolar 
tendo como subjacente a angariação 
de novos clientes. 

Nº de 
workshops 2 0 0% 

Nº de 
participantes 30 0 0% 

CMR/
MC 

Terapia da Fala – Em 
movimento 

Angariar novos clientes para a terapia 
da fala, através da realização de ações 
de sensibilização em escolas do ensino 
público. 

Nº de clientes 5 0 0% 

CMR/
MC Mexe-te 

Angariar colaboradores-clientes para 
realização de sessões livres em meio 
aquático a preços competitivos. 

Nº de 
colaboradores 8 3 38% 

CMR/
MC 

Hidroginástica júnior 
– Combate à 

obesidade 

Angariar novos clientes, através de 
ações de divulgação junto da equipa 
pediátrica do hospital Amadora Sintra. 

Nº de clientes 4 0 0% 

CMR/
MC 

Fisioterapia e 
Hidroterapia Sénior 

Angariar novos clientes, nas 
universidades seniores, através da 
realização de ações de divulgação 
sobre os serviços de hidroterapia e 
fisioterapia.  

Nº de clientes 
hidroterapia 

8 3 38% 

Nº de clientes 
fisioterapia 

5 1 20% 

EE 
Criação de grupos de 

trabalho intra e 
intervalência 

Promoção de programas de formação 
sobre de métodos, metodologias e 
desenvolvimento de práticas de 
intervenção. 

Nº ações de 
formação 

2 2 100% 

Nº formandos 20 14 70% 

CECD Promoção de Evento 
(s) 

Promover a sustentabilidade 
económico-financeira do C.E.C.D. Mira 
Sintra. 

Volume de 
donativos 20.000 € 1.604,26€ 8% 

N.º de eventos 
realizados 

1 8 800% 

UR Queridos vamos 
mudar a nossa casa 

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

UR 
remodelada 

1 0 0% 

N.º de 
atividades 
voluntariado 
empresarial 

1 0 0% 

Total de Projetos 8 
Taxa de execução 83% 

Taxa de concretização 23% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 
 

ANÁLISE DE INDICADORES – PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Workshops – A voz! – Este projeto não foi executado durante a vigência do plano de atividades. 

Terapia da Fala – Em movimento – As ações de sensibilização planeadas para angariação de novos clientes foram 

realizadas na CMR. No entanto, esta dinâmica não gerou o resultado esperado.  
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Mexe-te – A operacionalização desta dinâmica de inovação teve um retorno de 3 colaboradores do C.E.C.D. Mira 

Sintra que começaram a frequentar a CMR enquanto clientes.  

Hidroginástica júnior – Combate à obesidade – Esta dinâmica de inovação não foi operacionalizada em 2014. 

Fisioterapia e Hidroterapia Sénior – Os resultados alcançados provêm das prospeções de mercado realizadas junto 

das Universidades Sénior.  

Criação de grupos de trabalho intra e intervalência – Apesar da formação de 3 grupos intra valência apenas se 

realizou uma ação de formação/sensibilização aberta à comunidade escolar com a presença de 11 pessoas 

interessadas no tema das unidades de ensino estruturado e a problemática do espetro do autismo. No entanto, esta 

ação não contribuiu para a sustentabilidade já que a sessão promovida foi de acesso livre a qualquer pessoa que 

quisesse participar. 

Promoção de Evento (s) – Não foi realizada como evento de grande relevo. No entanto, foram realizadas ações como 

o Zumba, Feiras promocionais dos nossos produtos e a Sintra Reino de Natal 

Queridos vamos mudar a nossa casa - Há semelhança do ano anterior, em relação à remodelação das instalações do 

lar 2 das Unidades Residenciais, o projeto continua sem a sua concretização por falta de financiamento externo. A 

verba contemplada para esta obra assume um grande encargo financeiro, pelo que várias têm sido as tentativas e 

deverão continuar a ser, em busca de ajuda externa para esta necessidade. 

 

No âmbito das dinâmicas de sustentabilidade organizacional, foram estabelecidos contactos com o setor 

empresarial do concelho de Sintra, em articulação com o Serviço Social do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, 

para financiamento das colónias dos nossos clientes, tendo destes contactos resultado um retorno de 900€.  

Ainda neste âmbito, o C.E.C.D. Mira Sintra foi contemplado pela Mercedes Benz com uma carrinha de 9 lugares para 

transporte de clientes e foi, ainda, estabelecida uma parceria com a Servilusa que permitiu a realização de ações de 

formação para colaboradores do C.E.C.D. Mira Sintra subordinadas ao tema "Psicologia do Luto". 

No último trimestre de 2014, foi estabelecida uma parceria com a ITAU para realização de uma ação de 

responsabilidade social para requalificação do refeitório da sede do C.E.C.D. Mira Sintra.  
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10. PARCERIAS  

Eixos Indicadores Resultados 
Esperados 

Resultados 
Atingidos T.A.E. 

2 
– 

In
ov

aç
ão

 e
   

3 
– 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e 

Nº de parcerias operacionais 101 134 133% 
Nº de parcerias de desenvolvimento 2 9 450% 

Nº de parcerias de responsabilidade social 6 10 167% 
Nº de parcerias para a sustentabilidade 7 8 114% 

TOTAL DE PARCERIAS 116 161 139% 
Nº de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 1596 1251 78% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES – PARCERIAS 

Durante o ano de 2014 foram mantidas ativas 161 parcerias (menos 3 que em 2013 e mais 45 do planeado para 

2014), das quais 134 foram de âmbito operacional, 9 de desenvolvimento e investigação, 10 de Responsabilidade 

Social e 8 de Sustentabilidade Social.  

 

11. PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES, COLABORADORES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

Eixo Objetivos Indicadores Resultado 
Esperado 

Resultado 
Atingido 

T.A.E. 

4 
– 

Q
U

AL
ID

AD
E 

Aferir o grau de satisfação dos 
clientes relativamente aos serviços 
prestados. 

Taxa de participação  80% 64% 80% 

Taxa de satisfação  85% 94% 111% 
Aferir o grau de satisfação dos 
colaboradores. 

Taxa de participação  75% 68% 91% 
Taxa de satisfação  85% 85% 100% 

Aferir o grau de satisfação dos 
parceiros relativamente ao C.E.C.D. 
Mira Sintra. 

Nº de parceiros  30 18 60% 

Taxa de satisfação  85% 100% 118% 

Promover a participação e 
envolvimento dos colaboradores na 
vida institucional do C.E.C.D. Mira 
Sintra. 

Participantes nas Assembleias 
Gerais  120 135 113% 
Colaboradores participantes em 
eventos 480 525 125% 
N.º de pirilampos vendidos por 
colaborador 25 38 152% 

Promover a participação ativa dos 
clientes na vida institucional do 
C.E.C.D. Mira Sintra 

Nº de reclamações 10 9 90% 

N.º de sugestões  5 0 N REAL 
R/S com provimento 100% 100% 100% 
Sessões de auto representantes 
CAO / UR 52 55 106% 
Participantes CAO / UR nas 
sessões de AR 16 16 100% 
Clientes participantes convívios 
C.E.C.D. Mira Sintra 420 431 103% 
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Eixo Objetivos Indicadores Resultado 
Esperado 

Resultado 
Atingido 

T.A.E. 

Taxa de execução 105% 
Taxa de concretização 93% 

Legenda 
RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 
 

ANÁLISE DE INDICADORES – PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES, COLABORADORES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

No que se refere ao grau de satisfação dos clientes relativamente aos serviços prestados, a taxa de satisfação dos 

Clientes do C.E.C.D. Mira Sintra, em 2014, situou-se nos 94%, tendo-se verificado um decréscimo de 1% face ao 

período homólogo. Contudo, verificou-se um aumento de 3% na participação face a 2013 (Com as valências SAD e 

CMR a registarem os aumentos mais significativos). 

Relativamente aos clientes comerciais do CEP – Curva Quatro, manteve-se o número de clientes participantes face a 

2013 – 25 -, no entanto, como foi registado um aumento do número de clientes comerciais a taxa de participação 

situou-se nos 26% ficando a 54% do previsto e com uma taxa de satisfação de 96%. 

No que se refere à avaliação de satisfação de colaboradores, verificou-se este ano um aumento de participação face 

a 2013, registando-se uma taxa de participação de 68% (mais 25%) e uma taxa de satisfação de 85%. 

No que respeita aos parceiros, verificou-se uma taxa de satisfação de 100%, mais 12% face a 2013 e mais 15% acima 

do previsto. Há, ainda, a registar um aumento da taxa de participação de 16 para 18 parceiros. 

Quanto à participação e envolvimento dos colaboradores na vida institucional do C.E.C.D. Mira Sintra, 

nomeadamente, nas Assembleias Gerais da Organização e Eventos e Convívios registou-se a participação de 88 

colaboradores nas Assembleias Gerais realizadas e a frequência de 444 colaboradores participantes nos Eventos e 

Convívios dinamizados pelo C.E.C.D. Mira Sintra. 

Relativamente à participação ativa dos clientes na vida institucional do C.E.C.D. Mira Sintra, verificou-se a 

apresentação de 9 reclamações, 4 referentes à alimentação, 1 na área da jardinagem, 2 provenientes da CMR, 

referentes ao serviço de hidroterapia e psicomotricidade, 1 na área da informática no suporte ao utilizador e outra 

referente ao serviço de transportes.  
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12. MELHORIA CONTÍNUA  

Eixo Atividade Planeado Realizado Taxa de Execução 

4 
- Q

U
AL

ID
AD

E 

N.º de ações de melhoria desenvolvidas  40 30 75% 

N.º de ações de melhoria encerradas 40 30 75% 

Taxa de concretização das ações de melhoria 90% 83% 92% 

N.º de auditorias internas 7 7 100% 

N.º processos e procedimentos revistos 6 5 83% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES – MELHORIA CONTÍNUA 

Durante o ano de 2014, foram executadas 30 ações de melhoria/corretivas no sentido de atuar sobre não 

conformidades e necessidades de melhorias detetadas. Neste âmbito foram ainda realizadas 7 auditorias internas (6 

de valência e uma de processo e procedimento). As ações de melhoria desenvolvidas foram, essencialmente, 

provenientes dos resultados da avaliação de satisfação, do relatório de atividades de 2013, de reclamações e 

sugestões e da auditoria de certificação realizada no âmbito do EQUASS. 

 
 

12.1. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS - BARREIRAS AO ACESSO E À CONTINUIDADE 

Indicador 2013 2014 TAE 
N.º de Clientes 329 323 98% 

Candidaturas - Clientes 193 212 110% 
N.º de Clientes admitidos 65 62 95% 

N.º de Clientes com continuidade interna 329 292 89% 
N.º de Clientes encaminhados para a comunidade 9 8 88% 

N.º de candidatos em listas de espera 120 135 113% 
1Os dados acima reportam-se apenas a clientes internos. 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Relativamente à continuidade dos serviços, o número de clientes com continuidade interna mantem-se de acordo 

com a capacidade de resposta das nossas valências, nomeadamente, CAO, UR, SAD e CFP. Em 2014, continuámos a 
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verificar um aumento do número de candidaturas, o que se reflete no aumento do número de candidatos em lista 

de espera. O eventual alargamento de serviços continua a não estar previsto pelo C.E.C.D. Mira Sintra devido à atual 

conjuntura económica e consequentes orientações das entidades financiadoras, as quais continuam a ser a principal 

barreira ao alargamento da capacidade das valências/serviços, mantendo-se, assim, a estratégia de consolidação dos 

serviços prestados pelo C.E.C.D. Mira Sintra. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Direção do C.E.C.D. Mira Sintra, tomou como princípio o cumprimento dos objetivos inscritos no Plano de 

Atividades 2014, tendo-se previsto uma taxa de concretização de 75%. O presente relatório de atividades registou 

uma taxa de concretização de 75%, com uma taxa média de execução global das atividades desenvolvidas de 94%, 

com os seguintes resultados nas diferentes valências/serviços:  

 

Taxa concretização Relatório de Atividades 2014 

Valência / Serviço Tx. Execução Tx. Concretização 

IPI 116% 93% 

CRI 97% 74% 

CAO 96% 88% 

CFP 95% 75% 

CEP 97% 92% 

UR 99% 67% 

SAD 83% 73% 

CMR 147% 89% 

DGQ 85% 70% 

RHDC 93% 88% 

MC 22% 17% 

 
94% 75% 

 

A Todos agradecemos pelos resultados alcançados e pela entrega a esta Causa e a esta Casa. Aos Amigos, aos 

Parceiros, aos Colaboradores, às Famílias e aos nossos Clientes que todos os dias nos inspiram, nos dão energia e 

reforço para continuarmos, a nossa Gratidão. 

 

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        _______ 
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14. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 2014 

14.1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao estatuído, apresentamos as contas relativas ao ano de 2014, na moeda euro.  

Apesar do notório e explicito esforço para diminuição nos gastos gerais de funcionamento que podemos verificar na 

explanação de contas, o envolvimento dos Diretores Executivos na Gestão global das valências e/ou serviços que 

dirigem, este ano não foi possível obter-se o desejado equilíbrio entre as rendimentos e gastos, devido, 

principalmente, à diminuição de Prestação de Serviços verificada. No entanto, este resultado não põe em causa a 

Sustentabilidade do C.E.C.D. Mira Sintra, no médio prazo, mesmo tendo em conta a desfavorável conjuntura social, 

económica e financeira que se vive no nosso País. 

14.2. RENDIMENTOS  

Para o ano de 2014, a nossa previsão orçamental foi de 4 632 503 euros. No entanto, os valores realizados foram de 

4 437 372 euros. Constata-se assim uma redução nos rendimentos, no montante de 195 131 euros, correspondente 

a uma diferença percentual de 4,21 face ao orçamento. 

Da análise às contas, conclui-se, que os desvios negativos mais significativos, face ao orçamento, se verificaram nas 

rubricas de vendas (24 560 euros; 61,40%) e prestações de serviços (164 618 euros; 16,36%). 

Os desvios positivos mais significativos ocorreram nas rubricas de outros rendimentos e ganhos, que incluem as 

imputações dos subsídios para investimentos (13 285; 10,20%), as receitas das campanhas do Pirilampo (25 148; 

87,73%), e os donativos (50 655; 106,92%) 

14.3. GASTOS E PERDAS  

O total de gastos e perdas previstos, para o ano de 2014 foram de 4 624 116 euros. O realizado foi de 4 465 696 

euros. Relativamente ao orçamento, regista-se uma redução nos gastos previstos de 158 420 euros, correspondente 

a 3,43%. 

Os gastos que mais contribuíram para esta redução, foram os constantes nos outros gastos e perdas, que inclui os 

encargos com formandos, (115 045; 44,14%) e custos das mercadorias vendidas (23 453; 37,89%). 

Os gastos que sofreram aumentos, mais significativos, comparativamente ao previsto, foram os constantes nas 

rubricas de Fornecimento e Serviços Externos (99 709; 11,17%), com especial atenção aos subcontratos, deslocações 

e estadas e serviços diversos. 

14.4. RESULTADO  

O resultado líquido apurado no ano 2014 é de 28.324,10 euros negativos que resulta essencialmente de uma queda 

na receita não acompanhada por uma redução na mesma proporção ao nível dos custos. 

 

 A autonomia financeira, apresenta um rácio de 67,78%, o que significa que a estrutura de financiamento continua a 

ser fortemente assente nos capitais próprios, revelando uma elevada capacidade de satisfazer os seus 

compromissos financeiros sem recurso a capitais alheios.  
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O rácio da liquidez geral é de 199,46% que é revelador da forte capacidade para satisfazer os compromissos de curto 

prazo, já que continua a ser superior a 1 (indicador mínimo para que a entidade consiga satisfazer os seus 

compromissos de curto prazo).  

 

Nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro, a Direção informa que à data, o CECD Mira Sintra não 

apresenta quaisquer dívidas à Autoridade Tributária em situação de mora. A Direção informa ainda, dando 

cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, que a sua atuação perante a Segurança Social 

se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. Após o encerramento do exercício e até à 

elaboração do presente relatório não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas 

contas, para efeitos do disposto na alínea b) do nº 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais 
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BALANÇO E CONTAS 

14.5. BALANÇO 

RUBRICAS NOTAS 2014 2013 
                          ATIVO       
ACTIVO NÃO CORRENTE       
Activos fixos tangíveis 6 1.056.334,40 1.179.049,76 
Propriedades de investimento       
Bens do Património histórico e cultural   0,00 0,00 
Activos intangíveis 5 5.820,56 10.677,18 
Investimentos Financeiros 9 5.903,95 893,04 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros   0,00 0,00 
    1.068.058,91 1.190.619,98 
ACTIVO CORRENTE       
Inventários 7 12.030,72 11.689,54 
Clientes 8 102.323,95 117.848,81 
Adiantamentos a fornecedores 8 955,00 955,00 
Estado e outros entes públicos 12 1.004,12 381,86 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros   0,00 0,00 
Outras contas a receber 8 139.163,70 336.634,96 
Diferimentos 10 27.455,55 27.621,63 
Outros ativos financeiros 8 97,69 247,43 
Caixa e depósitos bancários 4 1.638.916,33 1.428.637,06 
    1.921.092,31 1.924.016,29 
TOTAL DO ATIVO   2.989.151,22 3.114.636,27 
        
              FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       
                         FUNDOS PATRIMONIAIS       
Fundos 11 18.671,49 17.951,49 
Excedentes Técnicos   0,00 0,00 
Reservas 11 1.741.168,50 1.741.168,50 
Resultados transitados 11 -326.614,63 -290.084,38 
Excedentes de revalorização   0,00 0,00 
Outras variações no  fundos patrimoniais 11 621.097,80 691.187,63 
Resultado líquido do período 11 -28.324,10 -36.530,25 
        
TOTAL CAPITAL FUNDOS PATRIMONIAIS   2.025.999,06 2.123.692,99 
        
                           PASSIVO       
Passivo não corrente       
Provisões   0,00 0,00 
Provisões Especificas       
Financiamentos obtidos       
Outras contas a pagar       
    0,00 0,00 
Passivo Corrente       
Fornecedores 8 89.728,30 79.835,93 
Adiantamentos de clientes   0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos 12 93.173,68 94.123,78 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros   0,00 0,00 
Financiamentos obtidos   0,00 0,00 
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Passivo Notas 2013 2014 
Diferimentos 10 335.618,03 358.629,60 
Outras contas a pagar 8 445.486,90 458.353,97 
Outros passivos financeiros       
    963.152,16 990.943,28 
TOTAL DO PASSIVO   963.152,16 990.943,28 
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO   2.989.151,22 3.114.636,27 

 

 

14.6. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  

 
Rubricas NOTAS 2014 2013 

Vendas e Serviços Prestados 13 857.267,66 980.689,42 
Subsídios à Exploração 21 3.250.759,14 3.149.449,25 
Ganhos/perdas Subsid./Assoc./Emp.Conj.   0,00 0,00 
Variação nos inventários da produção 7 -1.772,75 1.762,94 
Trabalhos para a própria entidade   0,00 0,00 
Custo Mercadorias Vend./Matérias Cons. 7 -38.437,91 -49.409,96 
Fornecimentos e serviços externos 14 -992.366,94 -999.589,77 
Gastos com o pessoal 15 -3.048.991,75 -3.094.607,50 
Ajustam. de invent. (perdas/reversões)   0,00 0,00 
Imp. dívidas a receber (perdas/revers.) 16 -455,41 -26.882,26 
Provisões (aumentos/reduções)   0,00 0,00 
Imp.Invest. não Dep./Amort.(perd/revers)   0,00 0,00 
Aumentos/reduções de justo valor   0,00 0,00 
Outros rendimentos e ganhos 17 301.978,64 358.143,53 
Outros gastos e perdas 18 -190.873,27 -186.560,10 
Res. antes Deprec., Gastos financ. e imp   137.121,46 132.995,55 
        
Gastos/reversões de Deprec. e Amort. 5, 6 -194.570,39 -201.101,24 
Imp.Invest.Deprec./amort.(perdas/revers)   0,00 0,00 
Res.Operac.(antes gastos financ. e imp.)   -57.448,93 -68.105,69 
        
Juros e rendimentos similares obtidos 19 29.138,88 31.697,06 
Juros e gastos similares suportados 20      0,00                  -121,62 
Resultado antes de impostos   -28.324,10 -36.530,25 
        
Imposto sobre o rendimento do período   0,00 0,00 
Resultado líquido do período 11 -28.324,10 -36.530,25 
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14.7. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

RUBRICAS NOTAS PERIODOS 

  2014 2013 

        

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto       

Recebimentos de clientes e utentes   961.855,02 896.800,94 

Pagamentos de subsídios       

Pagamentos de apoios       

Pagamentos de bolsas   -134.931,22 -134.231,34 

Pagamentos a fornecedores   -1.049.507,68 -1.068.034,45 

Pagamentos ao pessoal   -2.016.440,81 -2.092.299,39 

Caixa gerada pelas operações   -2.239.024,69 -2.397.764,24 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento       

Outros recebimentos/pagamentos   2.430.859,04 2.264.253,60 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   191.834,35 -133.510,64 

        

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Activos fixos tangíveis   -479,95 -26.257,92 

Activos intangíveis     -14.571,32 

Investimentos financeiros   -2.095,27   

Outros ativos   -299,00   

Recebimentos provenientes de:       

Activos fixos tangíveis     7.976,95 

Investimentos financeiros       

Outros ativos       

Subsídios ao investimento       

Juros e rendimentos similares   20.734,14 22.164,66 

Dividendos       

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   17.859,92 -10.687,63 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos       

Realização de fundos   600,00 555,00 

Cobertura de prejuízos       

Doações       

Outras operações de financiamento       

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos     -5.148,73 

Juros e gastos similares     -44,64 

Dividendos       

Redução de fundos   -15,00   

Outras operações de financiamento       

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   585,00 -4.638,37 

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   210.279,27 -148.836,64 

Caixa e seus equivalentes no início do período   1.428.637,06 1.577.473,70 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   1.638.916,33 1.428.637,06 
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15.  ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:  

1.1 - Designação da entidade: 

C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, CRL. 

1.2 – Sede:  

Avenida 25 de Abril, 190, em Mira-Sintra 

1.3 - Natureza da atividade  

O C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. é uma Cooperativa de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos e reconhecida como Instituição de Utilidade Pública.  

Foi fundada em 1976 por pais e técnicos e desde o início que os saberes e experiência de uns e outros estão 

presentes na gestão da Cooperativa.  

Atende, desde crianças, jovens e adultos que precisam de apoios especializados, devido a perturbações no seu 

desenvolvimento e/ou deficits acentuados no seu rendimento escolar, laboral ou social. 

Dispõe de Valências e Serviços diferentes, como sejam a Intervenção Precoce na Infância, Escola de Educação 

Especial e Centro de Recursos Para a Inclusão, Centros de Atividades Ocupacionais, Centro de Formação Profissional, 

Centro de Emprego Protegido, Unidades Residenciais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Medicina e 

Reabilitação, em espaços diferentes, com programas específicos e equipas multidisciplinares, adaptadas às 

necessidades e características da população atendida.  

O seu âmbito de ação estende-se prioritariamente ao Concelho de Sintra 

 

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

As demonstrações financeiras anexas aplicáveis ao exercício findo em 2014, foram preparadas no quadro das 

disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março que aprovou o 

regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do 

Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, em execução do 

previsto no n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março. 

 

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as 

seguintes: 

 

3.1 Bases de apresentação  

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 

livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro. 
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3.2 Ativos Intangíveis  

Os ativos intangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se registados ao 

seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das 

depreciações. Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo. 

 

3.3 Ativos Fixos Tangíveis  

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se registados 

ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido 

das depreciações. Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo. Os ativos fixos tangíveis 

adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem 

utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 

bens. 

 As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a 

estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. As despesas de conservação 

e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos 

elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem. Os ativos fixos 

tangíveis em curso representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu 

funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passaram a ser depreciados a partir do momento em que os 

ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o 

pretendido pela gestão. O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é 

determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia 

escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

 

3.4 Inventários 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. Os 

produtos acabados ao custo de produção. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, 

utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário permanente. 

 

3.5 Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.  

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido líquido de impostos, quando todas as seguintes condições são 

satisfeitas: 

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 

- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade; 
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- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a 

receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à 

data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade; 

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade. 

- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. 

 

3.6 Contabilização dos subsídios do governo 

Os subsídios do governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis estão mensurados no balanço 

como componente do capital próprio, e são imputados como rendimentos do período numa base sistemática e 

racional durante a vida útil do ativo. 

 

3.7 Instrumentos Financeiros  

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

 

Clientes e outras dívidas de terceiros  

As dívidas dos clientes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade e as dívidas de «outros 

terceiros» ao custo.  

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o 

efeito do desconto é considerado imaterial. 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros  

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo. 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o 

efeito do desconto é considerado imaterial. 

Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. 

Periodizações 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que 

são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos ou pagos e os correspondentes rendimentos e 

gastos são registados nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos” 
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Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos 

bancários, ambos imediatamente realizáveis. 

 

Eventos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à 

data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem 

informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se 

forem considerados materiais. 

 

3.8 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados 

diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de 

rendimentos e gastos do período. 

 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à 

data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de 

eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo 

previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As 

alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de 

forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em 

questão poderão diferir das correspondentes estimativas.  

 

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os 

seguintes: 

 - Remunerações a liquidar, referentes a férias, subsídio de férias e respectivos encargos; 

 - Custos referentes à aquisição de serviços externos; 

 - Provisão para riscos e encargos; 
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4 – FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes inclui, numerário, depósitos bancários 

imediatamente mobilizáveis e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e 

de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2014 

detalha-se conforme se seguem: 

            

   2014  2013 

      
Numerário 397,08  1.062,17 
Depósitos à ordem 615.601,72  293.973,88 
Depósitos a prazo 1.022.917,53  1.133.601,01 

   1.638.916,33   1.428.637,06 
            

 

5 - ATIVOS INTANGÍVEIS  

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações. 

    2014 

     

   Projetos   Outros  

   de Programas Propriedade ativos  

   desenvolv. computador industrial intangíveis Total 

        
Activos      

 Saldo inicial  19.392,92 197,53  19.590,45 

 Aquisições      

 Saldo final   19.392,92 197,53   19.590,45 

        
Amortizações acumuladas e      
perdas por imparidade      

 Saldo inicial  8.832,46 80,81  8.913,27 

 Amortizações do exercício  4.856,62   4.856,62 

 Saldo final   13.689,08 80,81   13.769,89 

        
Activos líquidos   5.703,84 116,72   5.820,56 
                
        
        
        
    2013 

     

   Projetos   Outros  
   de Programas Propriedade activos  
   desenvolv. computador industrial intangíveis Total 

        
Activos      
 Saldo inicial  4.821,60 197,53  5.019,13 

 Aquisições  14.571,32   14.571,32 

 Saldo final   19.392,92 197,53   19.590,45 
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Amortizações acumuladas e      
perdas por imparidade      
 Saldo inicial  2.676,14 80,81  2.756,95 

 Amortizações do exercício  6.156,32   6.156,32 

 Saldo final   8.832,46 80,81   8.913,27 

        
Activos líquidos   10.560,46 116,72   10.677,18 
                

 

6 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das corres-

pondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta. 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do 

período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras 

alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 
 

 

Terrenos e Edifícios e Equipam. Outros Activos fixos
recursos outras Equipam. de Equipam. activos fixos tangíveis
naturais construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total

Activos
Saldo inicial 58.549,72 3.085.221,09 1.155.333,84 411.428,08 533.232,72 56.668,39 62.717,31 5.363.151,15
Aquisições 12.734,84 22.374,73 40.983,67 1.461,70 77.554,94
Outras
Transferências e abates -10.556,53 -10.556,53
Saldo final 58.549,72 3.097.955,93 1.177.708,57 452.411,75 534.694,42 56.668,39 52.160,78 5.430.149,56

Amortizações acumuladas e 786,60
perdas por imparidade

Saldo inicial 2.141.280,63 1.066.669,11 404.048,08 524.497,85 47.605,72 4.184.101,39
Amortizações do exercício 134.535,48 30.970,03 17.625,92 2.273,54 4.308,80 189.713,77

Transferências e abates
Saldo final 2.275.816,11 1.097.639,14 421.674,00 526.771,39 51.914,52 4.373.815,16

Activos líquidos 58.549,72 822.139,82 80.069,43 30.737,75 7.923,03 4.753,87 52.160,78 1.056.334,40

Terrenos e Edifícios e Equipam. Outros Activos fixos
recursos outras Equipam. de Equipam. activos fixos tangíveis
naturais construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total

Activos
Saldo inicial 58.549,72 3.073.421,09 1.144.794,73 460.559,67 530.248,71 56.668,39 52.160,78 5.376.403,09
Aquisições 11.800,00 10.715,06 2.984,01 22.356,53 47.855,60
Alienações
Transferências de AFT em curso -175,95 -49.131,59 -11.800,00 -61.107,54
Saldo final 58.549,72 3.085.221,09 1.155.333,84 411.428,08 533.232,72 56.668,39 62.717,31 5.363.151,15

Amortizações acumuladas e
perdas por imparidade

Saldo inicial 2.005.043,89 1.025.103,01 445.799,67 519.044,59 43.296,90 4.038.288,06
Amortizações do exercício 136.236,74 41.566,10 7.380,00 5.453,26 4.308,82 194.944,92
Transferências e abates -49.131,59 -49.131,59
Saldo final 2.141.280,63 1.066.669,11 404.048,08 524.497,85 47.605,72 4.184.101,39

Activos líquidos 58.549,72 943.940,46 88.664,73 7.380,00 8.734,87 9.062,67 62.717,31 1.179.049,76

2014

2013
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7 – INVENTÁRIOS 

Em 2014 e em 2013, os inventários eram detalhados conforme se segue:  

 

  2014   2013 
  Quantia Perdas por Quantia   Quantia Perdas por Quantia 
  bruta imparidade líquida   bruta imparidade líquida 
                

Mercadorias 0,00   0,00   0,00   0,00 
Matérias-Primas, subsidiárias e de 

consumo 4.843,60   4.843,60   2.729,67   2.729,67 
Produtos acabados e intermédios 7.187,12   7.187,12   8.959,87   8.959,87 
  12.030,72 0,00 12.030,72   11.689,54 0,00 11.689,54 

                

 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e variação dos inventários de produção  

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos exercícios findos em 2014 e em 2013 

é detalhado conforme se segue: 

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS         
          

  2014   

    MP, subsid.     

  Mercadorias consumo Total   

Saldo inicial 0,00 2.729,67 2.729,67   

Compras 0,00 32.963,94 32.963,94   

Regularizações 0,00 - 0,00   

Saldo final 0,00 -4.843,60 -4.843,60   

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 0,00 30.850,01 30.850,01   
          
          
          
          

  2013   
    MP, subsid.     
  Mercadorias consumo Total   

Saldo inicial 0,00 2.249,04 2.249,04   
Compras 0,00 49.890,59 49.890,59   
Regularizações 0,00 - 0,00   
Saldo final 0,00 -2.729,67 -2.729,67   
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 0,00 49.409,96 49.409,96   

          
          
          
VARIAÇÃO PRODUÇÃO         
          

  2014   

  
Produtos 

acabados e 
intermédios 

      
  Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 8.959,87     8.959,87 
Regularizações       0,00 
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Saldo final -7.187,12     -7.187,12 
Variação dos inventários da produção 1.772,75 0,00 0,00 1.772,75 

          
          
          
          

  2013   

  Produtos       
  acabados Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 7.196,93     7.196,93 
Regularizações       0,00 
Saldo final -8.959,87     -8.959,87 
Variação dos inventários da produção -1.762,94 0,00 0,00 -1.762,94 

          

 

 

8 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

 

As categorias de ativos financeiros em 2014 e em 2013 são detalhadas conforme se segue: 

 

Activos Financeiros   

  

Activos não abrangidos 
pela IFRS 7 (custo 

histórico) 

31 de Dezembro de 2014   
    
Activos Correntes   

Clientes 102.323,95 

Adiantamentos a fornecedores 955,00 

Outras contas a receber 139.163,70 

Activos financeiros detidos para negociação:   

Dos quais: Ações e quotas incluídas na conta "1421" 97,69 

  242.540,34 

    

    

31 de Dezembro de 2013   
    

Activos Correntes   
    

Clientes 117.848,81 

Adiantamentos a fornecedores 955,00 

Outras contas a receber 336.634,96 

Activos financeiros detidos para negociação:   

Dos quais: Ações e quotas incluídas na conta "1421" 247,43 

  455.686,20 

Passivos Financeiros   

  

Activos não abrangidos 
pela IFRS 7 (custo 

histórico) 

31 de Dezembro de 2014   

Passivos Correntes   

Fornecedores 89.728,30 
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Adiantamentos de clientes   

Outras Contas a Pagar 445.486,90 

  535.215,20 

31 de Dezembro de 2013   

Passivos Correntes   

Fornecedores 79.835,93 

Adiantamentos de clientes   

Outras Contas a Pagar 458.353,97 

 538.189,90 

 

A rúbrica de “outras contas a pagar” inclui o montante de 373.067,41 referente a estimativa de férias, subsídio de 

férias e respectivos encargos para a segurança social, a pagar aos funcionários em 2015. 

 

Clientes e outras contas a receber  

Em 2014 e em 2013 as contas a receber apresentavam a seguinte composição: 

   2014  2013 

     Quantia     Quantia  

   Quantia Imparidade escriturada  Quantia Imparidade escriturada 

   bruta acumulada líquida  bruta acumulada líquida 
          
Correntes:    

 
   

 Clientes 182.964,48 -80.640,53 102.323,95  198.485,65 -80.636,84 117.848,81 

 Outras contas a receber 139.163,70  139.163,70  336.634,96  336.634,96 

   322.128,18 -80.640,53 241.487,65  535.120,61 -80.636,84 454.483,77 

 

 

  Outros ativos financeiros       
          

    2014   2013 
          

Disponibilidades:       

  Caixa 397,08   1.062,17 

  Depósitos à ordem 615.601,72   293.973,88 

  Depósitos a prazo 1.022.917,53   1.133.601,01 

    1.638.916,33   1.428.637,06 
 
Ativos financeiros detidos para negociação           
                    

      2014   2013 
          Quantia        Quantia  
      Quantia Ajustamentos escriturada   Quantia Ajustamentos escriturada 
      bruta acumulados líquida   bruta acumulados líquida 
                    
  Ações 6.384,00 -6.286,31 97,69   6.384,00 -6.136,57 247,43 
                    
      6.384,00 -6.286,31 97,69   6.384,00 -6.136,57 247,43 
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9 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

As categorias de investimentos financeiros em 2014 e em 2013 são detalhadas conforme se segue: 

 

 
 

10 – DIFERIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS 

As categorias de diferimentos ativos e passivos em 2014 e em 2013 são detalhadas conforme se segue: 

      2014   2013 
  Activos         
  Gastos a reconhecer         
  Subcontratos   0,00   0,00 
  Contratos de manutenção   1.850,50   3.454,12 
  Conservação e reparação   1.366,91   1.520,82 
  Material de escritório   3.416,69   3.416,69 
  Material de limpeza   2.333,71   2.333,71 
  Rendas   1.298,47   1.201,15 
  Seguros   9.640,04   8.578,56 
  Quotizações   286,50   0,00 
  Outros   7.262,73   7.116,58 
  Total   27.455,55   27.621,63 

  Passivos         
  Rendimentos a reconhecer         
  Subsídios à exploração   290.249,09   290.451,06 
  Outros   45.368,94   68.178,54 

      335.618,03   358.629,60 
            

 

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

2014 2013

Investimentos noutras empresas:
Participações de Capital 319,83 319,83

Outros investimentos financeiros:
Fundos 2.095,27
Outros 3.488,85 573,21

5.903,95 893,04
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11 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

Os movimentos ocorridos durante o ano de 2014 nas rúbricas de fundos patrimoniais detalham-se conforme segue: 

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

            

Capital realizado 17.951,49 720,00     18.671,49 

Reservas Legais 7.211,49       7.211,49 

Outras Reservas 1.733.957,01       1.733.957,01 

Resultados Transitados -290.084,38 0,00 36.530,25   -326.614,63 

Outras variações capital próprio 691.187,63 172.113,16 242.202,99   621.097,80 

Resultado Líquido -36.530,25 -28.324,10 36.530,25   -28.324,10 

  2.123.692,99 144.509,06 315.263,49 0,00 2.025.999,06 

           
Decomposição da rubrica de outras variações no capital próprio       

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

            

Subsídios ao investimento 691.187,63 172.113,16 242.202,99   621.097,80 

  691.187,63 172.113,16 242.202,99 0,00 621.097,80 
 
 

12 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS  

Em 2014 e em 2013 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição: 

  2014  2013 
         
  Ativo  Passivo  Ativo  Passivo 

         
Retenção de impostos sobre rendimento   18.665,60    22.645,17 
 Imposto sobre o valor acrescentado    19.583,07    15.050,33 
 Contribuições para a Segurança Social  1.004,12  54.925,01  381,86  56.428,28 
         

  1.004,12  93.173,68  0,00  94.123,78 
                  

 

13 – RÉDITO 

O rédito reconhecido em 2014 e em 2013 é detalhado conforme se segue: 

  2014   2013 
        

Venda de bens 15.440,45   17.085,14 

Prestação de serviços 841.827,21   963.604,28 

  857.267,66   980.689,42 
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14 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se 

segue: 

   2014  2013       

 Subcontratos  114.611,54  99.417,32 

 Trabalhos especializados  58.925,34  70.449,01 

 Publicidade e propaganda  1.027,05  650,67 

 Vigilância e Segurança  7.556,21  7.505,16 

 Honorários  65.803,94  62.047,50 

 Conservação e reparação  93.565,63  107.676,89 

 Materiais  34.096,46  31.065,82 

 Energia e fluidos  197.499,42  203.882,41 

 Deslocações, estadas e transportes 62.812,37  47.040,14 

 Rendas e alugueres  42.141,37  45.190,69 

 Comunicação  20.106,25  20.387,48 

 Seguros  20.907,18  22.273,87 

 Contencioso e Notariado  62,08  1.138,60 

 Limpeza, higiene e conforto  42.377,61  40.898,88 

 Outros:     

 Alimentação  190.366,93  202.486,24 

 Diversos  40.507,56  37.479,09 
      

   992.366,94   999.589,77 

 

15 – GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se segue: 

            

   2014  2013 
Remunerações dos órgãos sociais     
Remunerações do pessoal  2.491.323,30  2.456.158,82 
Indemnizações   13.465,84  73.317,73 
Encargos sobre remunerações  476.687,28  465.419,18 
Seguros de ac. trabalho e doenças prof.  23.153,34  22.089,09 
Outros  44.361,99  77.622,68 

   3.048.991,75  3.094.607,50 
            

 

O número médio de funcionários ao longo do ano foi de 213, sendo que o número de horas trabalhadas foi de 

267.780 horas.  
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16 – IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 

A rubrica de “imparidades de dívidas a receber” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se 

segue: 

      2014   2013 
            
Clientes   455,41   26.882,26 
Outros devedores         
      455,41   26.882,26 

 

17 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica de “outros rendimentos e ganhos” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se 

segue: 

      2014   2013     
                
Correções relativas a períodos anteriores   4.776,70   6.197,58     
Imputação de subsídios para investimento   143.480,54   144.109,76     
Donativos   98.031,86   150.102,07     
Outros:   55.689,54   57.734,12     
  Campanha do pirilampo   53.813,77   54.460,73     
  Outros   1.875,77   3.273,39     
      301.978,64   358.143,53     
                
Os valores registados na rubrica das correções relativas a períodos anteriores a 2014 referem-se a acertos de estimativas de 
subsídio de férias e acertos de provisão efetuadas em excesso relativas a 2013. 
         
18 – OUTROS GASTOS E PERDAS 

A rubrica de “outros gastos e perdas” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se segue: 

 

 

 

 

 

 

19 - JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS 

A rubrica de “juros e gastos similares obtidos” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se 

segue: 

      2014   2013 
            
Juros de depósitos   29.138,88   31697,06 
Juros de financiamentos concedidos    
Diferenças de câmbio favoráveis         
      29.138,88   31.697,06 

 

      2014   2013 
            
Impostos   591,75   875,17 
Dívidas incobráveis   2.564,31   10.201,75 
Outros   187.717,21   175.483,18 
      190.873,27   186.560,10 
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20 – JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

A rubrica de “juros e gastos similares suportados” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se 

segue: 

      2014   2013 
            
Juros de contratos de leasing       121,62 
Juros de financiamentos obtidos         
      0,00   121,62 

 

21 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

A rubrica de “subsídios à exploração” nos exercícios findos em 2014 e em 2013 é detalhada conforme se segue:  

    2014   2013 
          
Ministério da Educação e Ciência 423.021,04   488.897,84 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social:       
     ISS, IP 1.673.482,88   1.658.518,54 
     IEFP/POPH 771.890,24   763.385,89 
     INR, IP 7.075,72   5.528,48 
Outros 375.289,26   233.118,50 
    3.250.759,14   3.149.449,25 

 

22-  ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO  

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pela Direção e 

autorizadas para emissão em 4 de Março de 2015. 

Não se registaram eventos subsequentes que pela sua relevância e materialidade sejam considerados importantes. 

 

Mira–Sintra, 4 de Março de 2015 

 

A Direção                                                                                                                                         O Técnico Oficial de Contas 
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16. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2014 
Cumprindo o disposto estatutariamente e em função do exposto nas conclusões do Relatório apresentado, vem a 

Direção do C.E.C.D. Mira Sintra propor à Assembleia Geral que o resultado negativo apurado no exercício de 2014 no 

valor de Euros: 28.324,10 se transfira para a conta de Resultados Transitados. 

 

Mira Sintra, 04 de março de 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        _______ 

 

 


