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1.  ENQUADRAMENTO  

 

O Relatório de Atividades e Contas de 2016 reporta as atividades e objetivos operacionalizados em função da 

previsão efetuada aquando da elaboração do Plano de Atividades e de acordo com o plano estratégico da Direção 

definido para o triénio 2014-2016.  

 

Na EE – Educação Especial, A Intervenção Precoce na Infância (IPI) registou durante o ano de 2016 um aumento 

continuado de crianças referenciadas para o serviço da ELI de Sintra Oriental. A distribuição de casos a apoiar pelos 

técnicos dentro da equipa da ELI – Equipa Local de Intervenção esteve mais equilibrado este ano, uma vez que o 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) clarificou a possibilidade das educadoras da ELI 

poderem atuar nos equipamentos educativos do sistema público de ensino. Até lá estava definido que apenas os 

técnicos do C.E.C.D. Mira Sintra poderiam intervir nestes equipamentos. No entanto, o número e a natureza dos 

casos sinalizados continua a ser um enorme desafio para esta equipa, pois os Recursos Humanos adstritos são 

manifestamente insuficientes, pelo que a revisão do Acordo com a Segurança Social continuará a ser um objectivo a 

curto prazo. Uma forma de minimizar o impacto da inexistência, a tempo inteiro, da área de Serviço Social, foi a 

integração de um estágio profissional, o que se revelou muito significativo para a dinâmica da equipa e dos casos 

que se encontravam em espera para esta resposta mais específica. 

 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) aumentou a sua rede parceira com o acrescento de mais um 

agrupamento de escolas no Concelho de Odivelas. No final do ano letivo 2015/2016, a avaliação do trabalho 

desenvolvido nas escolas não foi tão positivo como nos anos anteriores. Da avaliação menos positiva foram 

identificadas como as mais impactantes a formatação dos apoios terapêuticos limitados a 30 minutos semanais por 

aluno, que teve como consequência direta desta limitação, a diminuição dos momentos informais com a 

comunidade educativa para discussão dos casos apoiados, a indisponibilidade dos técnicos em avaliar situações 

imprevistas ao longo do ano e a dificuldade na adaptabilidade dos horários dos técnicos para acomodar as 

mudanças que ocorrem naturalmente ao longo de todo o ano letivo.  

Felizmente que esta avaliação contribuiu para um melhor planeamento do ano letivo 2016/2017, em que se 

aumentou, de forma significativa, os tempos de trabalho não direto com os alunos, aumentado a ligação com a 

comunidade educativa e a maior capacidade de influência e discussão de estratégias a aplicar e foi retirada a 

obrigatoriedade dos apoios limitados a 30 minutos. A consequência imediata destas medidas refletiram-se na maior 

facilidade em acomodar os horários de apoio com as necessidades dos alunos, a menor pressão sobre a equipa 

técnica para cumprirem apoios muito rígidos num esquema de horário pouco humanizado e o aumento de ligação 

aos docentes para partilha de dificuldades sentidas na inclusão dos alunos. 

 

O CAO - Centro de Atividades Ocupacionais, prosseguiu com o seu objetivo de reorganização do modelo de gestão 

da intervenção, e teve desenvolvimentos com a adopção da metodologia de trabalho assente em Gestores de Caso. 

Os conhecimentos sobre o Modelo de Intervenção Centrado na Pessoa e das suas ferramentas foi aprofundado por 

via da formação planeada para toda a equipa. Também se destacou a formação em duplo diagnóstico e o EMISC – 
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European Mentoring in Social Care, projeto europeu que assenta na promoção de formação de formadores no 

âmbito da actividade de mentoring no sector social.  

Das atividades realizadas ao longo do ano destacamos a edição do livro “Histórias Simples de Pessoas Simples” 

realizado na íntegra pelos nossos clientes, na criação das histórias e das ilustrações, com o apoio dos técnicos de 

CGTIC – Conhecimentos Gerais de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Por fim terminamos o ano de 2016 com o registo de uma Marca em nome do C.E.C.D. Mira Sintra – os produtos 

construídos no âmbito do projeto RRR – Roda a Rolha ao teu Ritmo, permitiu criar 4 protótipos de peças artesanais 

com a utilização da rolha reciclada.  

  

No CFP – Centro de Formação Profissional, o desenvolvimento das ações de Formação Profissional decorreu com 

normalidade no seu quotidiano, não tendo os formandos e os formadores sentido a atipicidade que se revelou em 

2016 no que diz respeito ao processo de candidatura e financiamento. O novo Quadro Comunitário de Apoio, agora 

PORTUGAL 2020, registou atrasos na implementação dos procedimentos técnicos de candidatura. A preocupação 

com a continuidade das acções de formação foi colocada ao IEFP, I.P. em diversas reuniões, pelo Fórum 

representante das Organizações (Fenacerci, Humanitas, Formem e APC), tendo sido criado um período de transição 

e assumiu uma dotação financeira para os 3 primeiros meses de 2016. A abertura das Candidaturas ao POR Lisboa 

em Maio de 2016, trouxe um conjunto de alterações, algumas muito constrangedoras, face à especificidade do que 

é a formação para pessoas com deficiência: 

a) Definiu como acções de formação elegíveis, as que visem a conclusão e o início ou conclusão de percursos 

formativos, dentro do período de duração da operação. Definiu 24 meses de duração, pelo que todos os 

percursos formativos terão que terminar em Dezembro de 2017. Deste modo os novos formandos verão os 

seus percursos formativos encurtados compulsivamente para períodos inferiores às 2900h até a um limite 

mínimo definido por lei de 1200h.  

b) Definiu como indicadores de resultado sob pena de penalização, percentagem de formandos que concluem 

o percurso formativo e percentagem de formandos certificados. 

c) Definiu para as novas ações de formação grupos mínimos de 6 formandos por ação. 

 

Consequências destas orientações: 

a) Definimos dois momentos de entrada de novos formandos, um em Outubro de 2016 para percursos 

formativos de 1860 horas, outro em Fevereiro de 2017 para percursos formativos de 1200h. A partir de 

Fevereiro de 2017 não podemos admitir mais formandos pois não cumpririam até Dezembro de 2017, o 

volume mínimo de horas passíveis de serem certificadas; 

b) Refizemos os referenciais com o ajustamento das respectivas cargas horárias das UFCD – Unidades de 

Formação de Curta Duração;  

c) Defendemos que as orientações, definidas pelo PORLisboa, não são compatíveis com as metodologias 

necessárias para a efectiva preparação e inclusão das pessoas com deficiência intelectual e outras 

dificuldades do foro mental. Neste momento as orientações são estanques, centradas no programa e no 
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certificado, perdeu-se a flexibilidade necessária e a capacidade de resposta célere aos encaminhamentos da 

comunidade.  

Colaborámos, ainda, nas atividades comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra, destacando o 

reconhecimento às empresas empregadoras das pessoas que apoiamos. São as parcerias com as empresas e 

entidades da comunidade que continuamos a promover, que dão substância à efectiva inclusão. Foram 

concretizadas mais 12 integrações laborais em 2016. 

 

O CEP Curva Quatro – Centro de Emprego Protegido, através da equipa de enquadramento psicossocial, concluiu 

em 2016 a última fase do Programa de Educação Afetiva e Sexual. Também durante o ano, os colaboradores em 

regime de emprego protegido usufruíram de formação na área da Educação Financeira, área que para a maioria, 

constituiu um grande desafio. 

No que respeita à gestão das áreas de negócio, a questão da sustentabilidade social e financeira continuou a ser um 

desafio. Prestámos particular atenção á questão da cobrança de saldos de clientes, por forma a evitar a situações de 

incobráveis e imparidades no final do ano. 

Destacamos o lançamento do projeto Jardins Cool – Hortoterapia para Todos, com a atribuição de um prémio 

financeiro por parte da Fundação Auchan para a Juventude. O projeto encontra-se em fase piloto no Agrupamento 

de escolas Ferreira de Castro. 

O projeto das novas instalações teve desenvolvimentos significativos, com a elaboração e entrega à C.M.S. dos 

projetos de arquitetura e de especialidades. As obras da responsabilidade da CMS – Câmara Municipal de Sintra e a 

mudança para as novas instalações estão previstas para o 2º semestre de 2017. 

A questão do equilíbrio entre as exigências de uma valência que funciona em moldes empresariais comuns e as 

necessidades e características dos trabalhadores em regime de emprego protegido que empregámos e apoiámos 

continuou a ser um desafio para toda a equipa. Este equilíbrio difícil só foi possível, graças ao empenho, dedicação, 

sentido de responsabilidade e cooperação manifestados pelos colaboradores em regime geral. 

 

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

apenas uma nova admissão (um extra-acordo passou para vaga de acordo) e uma saída de clientes. Durante o ano 

de 2016, 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). Paralelamente, têm 

chegado muitos pedidos de clientes do CAO - 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 do cuidador, 

falecimentos de familiares, viagens, etc), situação que mereceu sempre a devida análise de enquadramento e 

facilitou estes apoios pontuais, sempre que a estrutura humana e física o permitiu. 

Neste ano de 2016, garantimos a articulação estreita com as valências diurnas – CAO e CEP - que também apoiam os 

nossos clientes, no sentido de simplificar, uniformizar e partilhar orientações, procedimentos e formas de 

intervenção que permitam a melhoria da qualidade de vida das pessoas que apoiamos.  
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O SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, em 2016 procurou-se manter a sustentabilidade da resposta social através 

de uma atividade constante de procura de equilíbrio entre os recursos e as necessidades dos clientes. Foi 

apresentada a proposta de alargamento da capacidade da valência para 35 pessoas e alargamento do acordo para 

mais 6 clientes, sendo que, até Dezembro de 2016 a resposta a esta candidatura/ pedido de alargamento não foi 

recebida. A premência do pedido de alargamento deveu-se à necessidade comprovada de estender o apoio a mais 

candidatos e também aos fins de semana.  

Em termos sociais iniciámos o aprofundamento do apoio na área da animação e lazer a um grupo de clientes, numa 

relação de apoio de um para um, baseado no diálogo e relação de proximidade, com o objetivo de levar os 

participantes a exteriorizarem as suas competências e a valorizar as suas capacidades pessoais, familiares e ou 

sociais. Simultaneamente procurou-se lutar contra o isolamento e valorizar a manutenção das relações sociais.  

Para muitos Clientes esse foi o momento de se reverem na atenção do “Outro”, através da atenção que lhes foi 

especialmente dirigida. Com este “tempo” fomentou-se também a relação interpessoal e de ligação social tão 

premente no grupo etário de idade mais avançadas que são a maioria dos clientes do SAD – Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

 

A CMR - Clínica de Medicina e Reabilitação, durante o ano de 2016 procurou apostar numa maior divulgação dos 

seus serviços de forma a captar mais clientes. Para tal dinamizámos 11 campanhas promocionais e realizámos 4 

workshops que abrangeram 57 participantes. Procurámos dinamizar novas parcerias e fidelizar os nossos clientes 

através de dinâmicas de maior proximidade como a realização do jantar de natal. Este movimento de maior 

proximidade e o trabalho de equipa permitiu aumentar o volume de faturação em mais 6.000€ do que em 2015. O 

ano de 2016 ficou ainda marcado por diversas reparações e manutenções do tanque terapêutico, situação que por 

vezes nos obrigou a alterar o regime de prestação de serviços e a compensar os nossos clientes do serviço de 

hidroterapia. De forma a colmatar o desgaste dos equipamentos associados à prestação do serviço de hidroterapia 

está em análise a realização de obras de requalificação da zona envolvente ao tanque terapêutico. 
 

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) 
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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 20 agrupamentos de escolas, com principal 

intensidade para os alunos integrados nas 21 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 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. 

 

Centro de Formação Profissional (CFP) 

Valência vocacionada para a qualificação e capacitação profissional e social de jovens com idades superiores aos 18 

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

quatro 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 integra, ainda, o Centro de Recursos 

para a formação e emprego em estreita articulação com os serviços públicos de emprego de Sintra e Amadora, 

desenvolvendo ações de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE); Avaliação da 

Capacidade de Trabalho para acesso à Medida de Emprego Apoiado; Avaliação e Prescrição de Produtos de Apoio 

(SAPA); 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. 
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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 do 

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 caráter permanente ou temporário. 

Presta serviços de Análises Clínicas, Fisiatria, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia da Fala, Psicologia Terapia Familiar, 

Psicomotricidade e Nutrição. 

 

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. 
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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. 

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 

VALÊNCIA SERVIÇOS/ ACORDOS 
REALIZADO 

EM 2015 
PREVISTO  

PARA 2016 
REALIZADO 
EM 2016 

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 29 30 30 
7.º Acordo 28 30 28 

TOTAL CLIENTES CAO 173 176 174  

CFP 

Curso de Serviços de Reparação e Manutenção 
 (1 ação) 17 13 16  

Curso de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade (1 ação) 16 16 20 

Curso de Operador de Serigrafia (1 ação) 15 16 16 
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VALÊNCIA SERVIÇOS/ ACORDOS 
REALIZADO 

EM 2015 
PREVISTO  

PARA 2016 
REALIZADO 
EM 2016 

TENDÊNCIA 

Curso de Operador de Jardinagem (3 ações) 44 42 40 

TOTAL CLIENTES CFP 92 87 92 = 

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 30 27 = 

TOTAL CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 325 325 326  

Tabela 1 - Número de clientes internos por Valência/ Serviço/ Área 
 

ANÁLISE DE INDICADORES 

No CAO – A variação do número de clientes no CAO diz respeito apenas ao não preenchimento das vagas 

protocoladas com o ISS – Instituto da Segurança Social no acordo VII em 31/12/2016. 
No SAD – Durante o ano 2016, o SAD – Serviço de Apoio Domiciliário apoiou os 27 clientes contemplados no acordo 

celebrado com o ISS, IP – Instituto de Segurança Social, tendo sido abrangidos 3 clientes em regime supranumerário. 

Dada a rotatividade de clientes que caracteriza este serviço, apoiámos um total de 36 clientes.   

 

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

VALÊNCIA SERVIÇOS 
REALIZADO 
EM 2015 

PREVISTO 
PARA 2016 

REALIZADO 
EM 2016 TENDÊNCIA 

EE - IPI TOTAL CLIENTES IPI 80 80 801 = 

EE - CRI TOTAL CLIENTES CRI 628 513 610  

CFP TOTAL CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, AC E APC) 45 512 71  

CMR 

FISIATRIA 93 120 95  
FISIOTERAPIA 100 132 90 

HIDROTERAPIA 69 90 90 

PSICOLOGIA 38 20 35 
TERAPIA FALA 56 30 67 

TERAPIA FAMILIAR 8 6 2 
PSICOMOTRICIDADE 2 2 3 
ANÁLISES CLÍNICAS 321 484 248 

CLÍNICA GERAL PARA COLABORADORES 33 70 40 

MASSAGENS 9 20 9 

PODOLOGIA 1 2 0 

NUTRIÇÃO 16 13 25 

                                                             
1 Apesar do acordo existente ser para 80 crianças foram abrangidas, ao longo de 2016, 147 crianças. 
2 Este número é resultante da soma de 51 clientes provenientes dos Centros de Emprego de Amadora e Sintra no âmbito da nossa atribuição 
enquanto Centro de Recursos e 15 alunos provenientes das Escolas regulares no âmbito de protocolos de parceria. 
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VALÊNCIA SERVIÇOS 
REALIZADO 
EM 2015 

PREVISTO 
PARA 2016 

REALIZADO 
EM 2016 TENDÊNCIA 

TOTAL CLIENTES CMR 746 989 704  

CLIENTES COMERCIAIS 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  58 66 49  

LAVANDARIA 32 35 57 

VIVEIROS 15 15 35 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 105 116 141  

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS EXTERNOS (IPI, CRI, CFP, CEP e CMR)  1604 1748 1606  

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

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

REALIZADO 

EM 2015 
PREVISTO 

PARA 2016 
REALIZADO 

EM 2016 
TENDÊNCIA 

1929 2074 1932  
Tabela 3 - Número total de clientes abrangidos pelo C.E.C.D. Mira Sintra 
 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Na EE – Educação Especial, continua a vigorar o acordo de cooperação com a ISS, IP que abrange 80 crianças para a 

resposta social de Intervenção Precoce na Infância (IPI). No entanto, foram apoiadas 147 crianças pelos técnicos do 

C.E.C.D. Mira Sintra, estando identificadas cerca de 400 crianças pela ElI – Equipa Local de Intervenção de Sintra 

Oriental. Relativamente ao CRI, apesar de se prever uma diminuição do nº de alunos apoiados, este número foi 

praticamente mantido durante o ano letivo de 2015/2016, com uma média de 610 alunos abrangidos. 

 

No CFP – Centro de Formação Profissional, dos 15 alunos abrangidos em 2016 pelos protocolos de parceria no 

âmbito dos PIT – Planos Individuais de Transição, 8 foram admitidos nos cursos de formação profissional. 

 

No CEP – Centro de Emprego Protegido, a contagem do número de clientes comerciais durante o ano de 2016, foi 

atualizada de acordo com a informação extraída do sistema integrado de gestão. Verificou-se um decréscimo do 

número de clientes na área da construção e manutenção de espaços verdes. No setor da lavandaria registámos um 

acréscimo do número de clientes no segmento dos clientes de balcão, onde se incluem os colaboradores do C.E.C.D. 

Mira Sintra. No segmento dos clientes empresa conseguimos captar 3 novos clientes (cabeleireiros e estética). No 

setor dos viveiros registámos igualmente um acréscimo do número de clientes, embora cerca de 80% das vendas se 

tenha concentrado em cerca de 20 dos clientes. 

 

Na CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação, registou-se uma diminuição de 42 clientes face a 2015, situação que 

se deve à diminuição de 10 clientes no serviço de fisioterapia, que de alguma forma foi colmatado pelo aumento, 

face a 2015, de clientes no serviço de hidroterapia e 73 clientes no serviço de análises clínicas justificado pelo 

aumento de concorrência de proximidade desta área nesta zona geográfica. De referir que a diminuição de clientes 

verificada não teve impacto na faturação anual. 
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5. COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA 

VALÊNCIAS ACORDOS / SERVIÇOS 
REALIZADO 
EM 2015 

PREVISTO  
PARA 2016 

REALIZADO  
EM 2016 TENDÊNCIA 

EE 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4   
  

TOTAL COLABORADORES CRI 22 22 23 

TOTAL COLABORADORES EE 26 26 27 
 

CAO TOTAL COLABORADORES CAO 55 56 55 = 

CFP TOTAL COLABORADORES CFP 14 14 14 = 

UR TOTAL COLABORADORES UR 19 20 19 = 

SAD TOTAL COLABORADORES SAD 6 6 6 = 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

REGIME GERAL 10 10 11 

  
  
  
  
  
  
  

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 31 37 32 

LAVANDARIA    
REGIME GERAL 

3 3 3 
REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 

4 5 5 

TRANSVERSAL    
REGIME GERAL 

2 2 2 
TOTAL DE COLABORADORES CEP 

50 57 53   
CMR TOTAL COLABORADORES CMR 

3 3 3 = 
SAC ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE 

APOIO À GESTÃO 17 17 18 
  
  
  

ÁREA DOS TRANSPORTES 
6 6 6 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 
2 2 3 

TOTAL COLABORADORES SAC 25 25 27   

TOTAL COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA  198 207 204   
Dados recolhidos a 31/12/2016 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A diferença verificada de 3 colaboradores, entre o previsto para 2016 e o realizado com referência a 31/12/2016, 

justifica-se da seguinte forma: 

EE – Diferença justifica-se pela contratação de uma Terapeuta Ocupacional não prevista em orçamento, mas 

contemplada nos planos de ação. 

CAO – Não foi substituído, até 31/12/2016, o recurso humano contemplado em orçamento, mantendo-se a 

tendência do número de colaboradores executados em 2015. 
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CEP Curva Quatro – No que se refere ao serviço de Construção e Manutenção de Espaços Verdes, a diferença 

justifica-se pela contratação de um Jardineiro (com funções de chefe de equipa) não prevista em orçamento. Das 6 

contratações previstas foram realizadas 4 contratações na área da jardinagem e 1 na área da lavandaria. No entanto, 

o aumento expectado de contratação de TREP – Trabalhadores em Regime de Emprego Protegido, em 2016 não se 

verificou devido à saída de 3 TREP de área da Jardinagem e consequente necessidade de substituição pelo que, 

transitaram para 2017 as restantes contratações.  

UR – Não foi substituído, até 31/12/2016, o recurso humano contemplado em orçamento, mantendo-se a tendência 

do número de colaboradores executados em 2015. 

SAC – Diferença justifica-se pela contratação de 2 colaboradores, 1 para a Área Administrativa e Financeira e outro 

para a Área de Higiene e Conforto (Limpeza) não contempladas em orçamento. 
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6. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

Eixos Indicadores 

Resultados Esperados 

CAO CFP UR SAD 

 

 RE RA RE RA RE RA RE RA 

4
 –

 Q
u

al
id

ad
e N.º DE CLIENTES 176 174 87 27 33 31 27 27 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC> 75% 120 131 16 25 22 21 20 25 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 80% 75% 80% 100% 90% 76% 75% 99% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC (OBJETIVOS PIC) 60% 83% 75% 87% 75% 77% 75% 96% 

Nº DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 173 174 60 55 33 33 20 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 - Considerando a análise global de dados, pode-se verificar que os objetivos e atividades previstas em PIC foram 

executados e concretizados de acordo com o previsto. A operacionalização dos PIC de 2016 teve uma taxa média de 

concretização superior ao planeado, verificando-se que 131 clientes conseguiram alcançar uma taxa de 

concretização igual ou superior a 75%. 

CFP – Foram 27 os formandos que concluíram o seu PIC e o seu percurso formativo em 2016, dos quais 25 obtiveram 

uma taxa de concretização dos objetivos definidos em PIC igual ou superior a 75%. Relativamente aos 55 formandos 

que transitam o seu percurso formativo espera-se que 24 concluam o seu PIC em 2017. 

UR - Dos 33 clientes existentes na UR, 31 tiveram a elaboração de PIC -– Plano Individual de Cliente, 1 cliente teve 

um Path e outro cliente, por decisão da equipa técnica, prolongou o seu plano de acolhimento. Dos PIC realizados, 

21 obtiveram uma taxa de concretização igual ou superior a 75%, sendo a média da taxa de concretização de 77%, 

resultado de uma maior aproximação dos objetivos ao perfil dos clientes. Por razões inerentes à logística da UR 

(rotatividade de turnos, mudanças de pessoal, etc.), não foi possível iniciar a execução de alguns objetivos, o que se 

reflectiu na descida da taxa de execução, relativamente às expectativas iniciais. 

SAD – Dada a forte rotatividade de entre candidaturas, admissões e encerramentos de processos de cliente que 

caracterizam esta resposta social, o número de clientes com PIC não corresponde ao número total de pessoas 

apoiadas em 2016, registando-se 25 clientes com PIC – Plano Individual de Cliente. Os objetivos delineados foram 

atingidos de acordo com as áreas eleitas em avaliação de necessidades, potenciais e expectativas. O nº de clientes 

que transitam do ano de 2016 para o ano seguinte com PIC são 15 sendo que os restantes se encontravam a 

31/12/2016 em período de avaliação e formalização do mesmo, previsto em processo e procedimento. 
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6.1. EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores R.E. R.A. T.A.E 
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Avaliar as necessidades das crianças e suas 
famílias que se enquadram nos critérios de 
elegibilidade definidos pelo Sistema 
Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância (SNIPI). 

ELI Sintra 
Oriental 

Nº de pedidos de 
referenciação 
analisados 

50 127 254% 
Encaminhar para outros serviços os 
pedidos de referenciação que não 
cumpram os critérios de elegibilidade do 
SNIPI, esclarecendo a entidade 
referenciadora sobre a transferência. 

Nº de processos 
transferidos 

20 12 60% 

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

Nº de crianças 
apoiadas 

138 147 107% 
Identificar crianças que beneficiam da 
integração em equipamentos educativos e 
acompanhamento dos pedidos de subsídio 
por frequência de estabelecimento de 
educação especial. Nº de processos de 

SEE analisados 30 99 330% 
Analisar os processos de pedido de 
subsídio de educação especial de forma a 
garantir o apoio terapêutico e psicológico 
às crianças que dele necessitem. 

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

Nº de crianças 
apoiadas em 
psicologia 26 34 131% 
Nº de crianças 
apoiadas em 
terapia da fala 20 25 123% 
Nº de crianças 
apoiadas em 
terapia 
ocupacional 26 33 127% 
Nº de crianças 
apoiadas em 
psicomotricidade 26 37 141% 
Nº de crianças 
apoiadas em 
serviço social 20 8 40% 

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

Nº de crianças 
apoiadas em 
vigilância 

443 24 54% 

                                                             
3 Houve um erro de calculo no indicador “Nº de crianças apoiadas em vigilância” devido ao facto de o mesmo ter sido pensado para 4 técnicos e 
não 5. 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores R.E. R.A. T.A.E 

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

  Nº de 
ações/eventos a 
realizar 1 0 0% 

TAXA DE EXECUÇÃO 124% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 82% 
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 82%, tendo a média da taxa de execução sido 124%. 

Tinha sido previsto para este ano uma estabilização do número de referenciações para novos casos de pedido de 

apoio para este serviço, que foi conseguido ao longo do ano letivo 2015-2016. No entanto, no início do novo ano 

letivo, detetou-se uma nova onda de análise de pedidos, de tal forma que apenas nos últimos três meses do ano 

foram registados 74 novas referenciações, número que em muito ultrapassa o previsto para todo o ano. 

Relativamente à análise de pedidos de subsídios de educação especial (SEE), estava previsto a cessação desta 

atividade por parte das ELI no 2º semestre de 2016, já que esta função passou a ser imputada exclusivamente para 

os serviços da Segurança Social. Não seria expectável que no último mês de transferência desta responsabilidade, 

em julho, a equipa analisasse um número recorde (55) de pedidos de SEE, resultando no desvio apresentado (330%). 

Também se encontrava previsto um aumento de número de crianças apoiadas em vigilância, no entanto, uma vez 

que não se conseguiu diminuir o número de casos em apoio direto pelas diferentes áreas técnicas, não foi alocado o 

tempo necessário para o desenvolvimento desta atividade. 

 

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

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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Apoiar os alunos, das escolas do ensino 
público, com necessidades educativas 
especiais tendo em consideração as suas 
motivações e perfil de funcionalidade. 

Agrupamentos 
de escolas e 

escolas 
secundárias 

públicas 

Nº de escolas 
apoiadas 98 106 108% 
Nº de unidades 
especializadas 
apoiadas 22 23 105% 
Nº de alunos 
apoiados 513 503 98% 

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

Nº de projetos 
10 9 91% 

Nº de alunos 
envolvidos nos 
projetos 60 26 43% 
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EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

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

Nº de alunos 
apoiados em 
unidades 

2084 194 93% 

Desenvolver com os alunos programas de 
autonomização e autodeterminação, no 
âmbito dos PIT[1], que permitam desenhar 
um projeto de vida pós escolar. 

Nº de alunos 
apoiados em PIT 53 30 57% 
Nº de empresas 
envolvidas em 
estágios no âmbito 
dos PIT 50 29 58% 

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

Nº de alunos 
apoiados em 
psicologia 267 133 50% 
Nº de alunos 
apoiados em terapia 
da fala 219 163 74% 
Nº de alunos 
apoiados em terapia 
ocupacional 183 109 59% 
Nº de alunos 
apoiados em 
fisioterapia 49 34 69% 

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

Nº de alunos em 
consultoria e apoio 
indireto 

50 31 61% 
Organizar e apoiar a dinamização de 
ações comemorativas dos 40 anos do 
C.E.C.D. Mira Sintra. 

  Nº de ações/eventos 
a realizar 

1 1 100% 
TAXA DE EXECUÇÃO 76% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 86% 
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 86%, tendo a média da taxa de execução sido 76% 

considerando-se que a equipa iniciou a sua atividade no ano letivo 2016-2017 muito mais tarde que o habitual, 

justificando o desvio registado dos alunos apoiados nas diferentes áreas técnicas. Também a alteração de 

distribuição do trabalho dos técnicos entre os anos letivos, em que já é notória a diminuição do número de alunos 

apoiados devido ao aumento dos tempos de apoio e o aumento significativo do número de alunos em consultoria 

                                                             
4 Em Plano de Atividades 2016 deveriam ter sido contempladas 208 alunos apoiados em unidades e não 120 
conforme aprovado. 
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neste ano letivo, equilibraram os desvios dos resultados registados no primeiro semestre de 2016. No trabalho de 

consultoria houve dificuldade por parte dos técnicos em registarem todas as ações neste âmbito, uma vez que 

ocorriam principalmente em momentos informais com docentes e não docentes e de forma não programada. 

Relativamente aos alunos apoiados em PIT, este desvio justifica-se pelo maior envolvimento das escolas na assunção 

desta responsabilidade, libertando os técnicos que acompanham estes alunos para aqueles casos em que a escola 

revela maiores dificuldades de integração dos alunos, devido às suas características pessoais. 

No novo ano letivo de 2016-2017 alargámos o apoio a mais um agrupamento de escolas e registou-se a abertura de 

mais uma unidade de apoio no 1º ciclo de ensino.  

 
 

6.3. CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 
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Reorganizar o modelo de gestão da 
intervenção, assegurando a cada cliente, de 
acordo com o modelo de intervenção 
centrada na pessoa, o plano PATH de apoio 
de Bem-Estar, Ocupacional ou pelo Trabalho. 

ISS, IP e 
parcerias da 
comunidade  

Nº de clientes com PATH 
45 0 0% 

Nº de Gestores de Caso  

15 15 100% 

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

ISS, IP e 
parcerias da 
comunidade  

Nº de clientes com 
apoios de bem-estar 49 48 98% 
Nº de clientes com 
apoios ocupacionais 72 71 99% 
Nº de clientes apoiados 
pelo trabalho  55 55 100% 

Melhorar a capacitação psicossocial dos 
clientes e suas famílias  

ISS, IP e 
parcerias da 
comunidade 

Nº de clientes 176 174 99% 
Nº de sessões de 
psicologia 197 271 138% 
Nº de reuniões do 
serviço social 220 412 187% 

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

ISS, IP e 
parcerias da 
comunidade 

Nº de clientes nas 
colónias de férias   81 94 116% 

Nº de convívios  3 4 133% 

Promover as ASU’s e trabalho tarefa para os 
clientes quer na comunidade quer 
internamente  

ISS, IP e  
parcerias da 
comunidade 

Nº de clientes em ASU’s 18 10 56% 
Nº de sessões de 
acompanhamento 198 86 43% 

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

UR, centro de 
saúde, 

hospital, 
equipa de 

saúde 

Acompanhamento a 
consultas  

50 12 24% 

UR Reuniões de Ligação 
CAO/UR 20 23 115% 

UR, supervisor Reuniões de Supervisão 
Técnica Externa 8 7 88% 

UR Estudos de caso 6 1 10% 
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EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

UR, famílias 
clientes 

Reuniões de gestão do 
PIC  31 31 100% 

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

UR;SAC – 
Áreas de 
apoio a 
gestão; 

supervisor 
Externo; 

CERC 
IOEIRAS; 
Quinta 

Essência; INR, 
IP  

Nº de formações em 
áreas transversais 4 9 225% 

Nº de formações ECC 3 1 33% 

Nº de formações PCP 3 2 67% 

Nº de formações DD 3 2 67% 
Nº de formações 
CNUDPD 3 0 0% 
Nº de reuniões de 
Benchmarking 2 2 100% 
Nº de profissionais a 
realizar intercâmbio 
funcional 12 0 0% 
Nº de Supervisões 
Técnicas Externas 8 7 88% 

TAXA DE EXECUÇÃO 83% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 72% 
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 análise dos indicadores nas diversas áreas do C.A.O., verificámos uma taxa média de execução de 

atividades de 83% e uma taxa de concretização dos objetivos de 72%. Dos objetivos alcançados temos a justificar 

uma oscilação na percentagem acima do previsto nas áreas da psicologia e serviço social que tem que ver com a 

presença dos técnicos destas áreas nas reuniões de construção de pics, bem como as situações de intervenção em 

crise não previstas.  

O objectivo de reorganização do modelo de gestão da intervenção teve desenvolvimentos com a adopção da 

metodologia de trabalho assente em Gestores de caso. Os conhecimentos sobre o modelo de intervenção centrado 

na pessoa e das suas ferramentas foram aprofundados por via da formação planeada para toda a equipa, 

concretizada em 2016 para o núcleo dinamizador desta metodologia, na valência. Foi assim secundarizada a 

realização de PATH estando estes previstos para o ano seguinte com carácter mais pontual. A destacar que se 

conseguiram desenvolver todas as formações esperadas com exceção de CDPD/NU – Carta de Direitos da Pessoa 

com Deficiência das Nações Unidas e o intercâmbio funcional com outras organizações congéneres que a ser 

possível, serão realizados posteriormente. 

A aposta feita em projectos sociais que possibilitem às famílias tempos de respiro, concretizou-se por via das 

colónias de férias e pela realização de quatro grupos de apoio multifamiliares para pais, irmãos e avós dos nossos 

clientes. Em 2016, procurou-se promover a realização de ASU – Atividades Socialmente Úteis com o apoio de 

parcerias estabelecidas na comunidade. Considerando o devido acerto da Intervenção, foram realizados contactos 
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prospectivos e iniciaram-se mais 4 Actividades Socialmente Úteis - ao longo do ano - e ficaram organizadas mais 3 

com início calendarizado para Janeiro de 2017. A Articulação com a UR, valência com quem partilhamos clientes, 

manteve-se dentro dos padrões esperados e os quais promovem o bom funcionamento.  

 

6.4. CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

 2
 -

 Q
u

al
id

ad
e 

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

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 
Comunidade 

Nº de ações 6 6 100% 

Nº de formandos 85 92 108% 
Volume de horas 
formação 87000 75541 87% 

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

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 
Comunidade 

Nº de formandos a 
empregar 12 9 75% 
Nº de beneficiários de 
Apoio à Colocação a 
empregar 4 3 75% 

Colaborar com as Escolas, no âmbito dos 
planos individuais de transição, 
recebendo os seus alunos para realização 
de experiências socioprofissionais. IEFP,I.P. Nº de alunos 12 15 125% 
Assegurar o preenchimento das vagas 
existentes nos cursos de formação 
profissional. 

IEFP,I.P.; 
Parcerias da 
Comunidade Nº de novos formandos 27 38 141% 

Assegurar os apoios aos clientes das 
medidas do Centro de Recursos, 
encaminhados pelos Centros de Emprego 
de Amadora e Sintra. IEFP,I.P. Nº de clientes  50 61 122% 
Realizar a viagem de estudo anual com 
formandos e equipa.  IEFP,I.P. Nº de formandos 50 58 116% 
Melhorar as condições de espaço do 
Curso AFAC. IEFP, I.P. Nº de intervenções 1 0 0% 

  

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

  
Nº de ações/eventos a 
realizar 1 2 200% 

TAXA DE EXECUÇÃO 104% 

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 

No que se refere à análise dos indicadores da valência CFP – Centro de Formação Profissional, verificámos uma taxa 

média de execução de atividades de 104% e uma taxa de concretização dos objetivos de 73%.  

Foram realizadas 47 reuniões de acompanhamento aos Cursos, envolvendo os formandos, o seu formador e a 

gestora de casos. Esta é também uma prática de empowerment dos formandos envolvendo-os no desenvolvimento 

das diversas atividades, permitindo também trabalhar as dinâmicas relacionais de cada grupo. 
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A dinâmica de FPCT - Formação Prática em Contexto de Trabalho permitiu colocar 47 formandos em formação 

prática em parceria com diversas empresas e potenciais entidades empregadoras. Neste âmbito foram integrados 

profissionalmente 9 formandos e 3 ao abrigo da medida AC – Apoio à Colocação. 

Em 2016, começámos a fazer parte da rede local Garantia Jovem que se destina a sinalizar e encontrar respostas 

para jovens que não estudam nem trabalham. Participamos no grupo de trabalho da EAPN com o tema 

Empregabilidade - Refletir e Construir - que juntou com o objetivo de identificar questões relativas à 

empregabilidade de pessoas vulneráveis. As duas reuniões de trabalho em 2016 decorreram na Segurança Social de 

Sintra. 

Relativamente ao objetivo Melhorar as condições de espaço para o Curso de Assistente Familiar e de Apoio à 

Comunidade prevista a partir de Outubro foi um objetivo não realizado, pois está pendente da situação das novas 

instalações a atribuir ao CEP – Centro de Emprego Protegido. 

No que diz respeito às atividades do Centro de Recursos para a Formação e Emprego em articulação com os Centros 

de Emprego de Amadora e Sintra, apoiámos 10 pessoas em Orientação Vocacional; 19 pessoas em Avaliação Global 

da actividade e participação; 5 pessoas em avaliação da capacidade de trabalho para acesso à Medida de Emprego 

Apoiado; 5 pessoas em avaliação e prescrição de produtos de apoio e 17 pessoas em apoio à colocação. No âmbito 

das parcerias existentes para implementação dos PIT – Planos Individuais de Transição, para desenvolvimento de 

experiências socioprofissionais acompanhámos 15 jovens. 

6.5. CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

4 
- 

Q
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id
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e  

 

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

  

Grau de satisfação 
dos colaboradores 
apoiados 75% 89% 119% 

Nº colaboradores 42 35 83% 
Organizar a 2ª edição do "Crazy day", 
através da experimentação de novas 
tarefas, numa perspectiva de melhoria 
continua e motivação individual dos 
colaboradores. 

Instituto 
soldadura e 
qualidade 

Nº ações 1 1 100% 

Nº colaboradores 
56 56 100% 

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

  

Nº apoios individuais 33 41 124% 

Nº colaboradores 
11 11 100% 

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

Clientes 
comerciais Nº atividades 

20 29 145% 
Dinamizar um programa de 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais com vista a 
capacitação e cidadania ativa dos 
colaboradores em regime de emprego 
protegido. 

Famílias 

Nº colaboradores  42 42 100% 

Nº ações 

3 4 133% 
Realizar ações de grupo direcionadas 
aos colaboradores em regime geral,   Nº colaboradores 14 0 

N 
REAL 
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EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

na área relacional /comportamental, 
com vista à melhoria das 
competências pedagógicas. 

  Nº sessões 
8 0 

N 
REAL 

Realizar atividades com vista à 
melhoria do espirito de equipa e 
cooperação institucional. 

  Nº atividades 4 4 100% 

  Nº colaboradores 56 56 100% 
Realizar uma ação de benchmarking 
com uma instituição/serviço 
congénere, para troca de experiências 
e ideias, numa lógia de melhoria 
contínua 

DGQ/serviço 
congénere 

Nº ações 1 0 
N 

REAL 

Nº colaboradores 
9 0 

N 
REAL 

C.E.P. CURVA QUATRO - LAVANDARIA   

Promover a sustentabilidade 
económica e financeira do serviço de 
lavandaria 

Clientes 
comerciais 

Aumentar o volume 
de prestação de 
serviços face a 2015 - 
6% 80 092 € 65 608€ 82% 

Nº clientes 35 57 163% 

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

Promover a sustentabilidade 
económica e financeira do serviço de 
construção e manutenção de espaços 
verdes e dos viveiros 

Clientes e 
parceiros 

comerciais 

Aumentar o volume 
de prestação de 
serviços de CMEV 
faca a 2015 - 13% 454 838 € 395 182€ 87% 
Nº clientes 

66 49 74% 
Aumentar o volume 
de vendas dos 
viveiros face a 2015 - 
48% 44 547 € 39 999 € 90% 
Nº clientes 

15 35 233% 
TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO 104% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 76% 
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 análise dos indicadores nas diversas áreas operacionalizadas pelo C.E.P., verificámos uma taxa 

média de execução de atividades de 104% e uma taxa de concretização dos objetivos de 76%. 

No que se refere às atividades realizadas no âmbito da intervenção do serviço psicossocial, há a registar a 

participação no programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais – “Afetividade e Sexualidade”- 

que decorreu como previsto, tendo participado 25 trabalhadores em regime de emprego protegido. Relativamente 

ao apoio assegurado aos colaboradores em regime de emprego protegido, realizada pela área de psicologia, foram 

abrangidos 40 colaboradores em regime de emprego protegido e realizadas 120 sessões. 
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No que se refere à formação dos colaboradores em regime geral, foi solicitado à área dos recursos humanos a 

realização de uma ação em articulação com IEFP, I.P., para o final do ano, que não se concretizou por falta de 

disponibilidade da equipa do IEFP, IP, tendo transitado para 2017. 

Quanto às atividades dirigidas à equipa geral, teve lugar uma actividade de Team Building, que contou com a 

participação dos 56 colaboradores do CEP, tendo-se traduzido num momento importante de unificação da equipa e 

focalização nos objetivos da Curva Quatro. Este objetivo cumpriu-se também na participação de alguns dos 

colaboradores em duas atividades de responsabilidade social e ambiental, tendo-se verificado uma média de dez 

participantes por atividade.  

O serviço de psicologia realizou 41 sessões de acompanhamento individual a 11 colaboradores em regime geral, com 

o objetivo de melhorar o enquadramento/supervisão dos auxiliares em regime de emprego protegido. 

No que se refere à participação dos familiares/significativos em simultâneo com o colaborador em regime de 

emprego protegido, foram atendidas cerca de 9 famílias nalguns casos em apoio de 2 /3 encontros. 

No âmbito da parceria existente entre o C.E.C.D. Mira Sintra e o TEATROMOSCA foram abrangidos 13 colaboradores 

e clientes das valências CEP, CAO, SAD e UR com um forte impacto na qualidade de vida e bem-estar dos seus 

participantes. 

  

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

a) Construção e Manutenção de Espaços Verdes: O ano foi marcado por uma forte atividade comercial. 

Apresentámos 32 propostas comerciais, das quais foram aprovadas 16. Destas, 5 referem-se a 5 novos 

clientes e  11 a clientes habituais. No início do ano verificou-se a negociação do contrato de manutenção e 

espaços verdes da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, com a passagem á figura de protocolo do anterior 

contrato. Com a respetiva alteração de verba no valor de 19.884,00€/ano. A equipa foi ainda responsável 

pelo planeamento da operações, execução e acompanhamento dos 3 protocolos de manutenção de 

espaços verdes (CMS, Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra e Junta de Freguesia de Rio de Mouro) 

com uma área total de cerca de 200.000m2, que asseguraram a manutenção de 24 postos de trabalho ( 

19 em regime de emprego protegido e 6 em regime geral). 

b) Lavandaria: O início do ano ficou marcado pela redução do volume de faturação do cliente laboratórios 

Vitória que mudou a sua estratégia de higienização de algum do seu fardamento. No sentido de repor e 

até aumentar o volume de faturação e rentabilizar a capacidade instalada, foram apresentadas 82 

propostas comerciais. Esta estratégia de captação de novos clientes não trouxe os resultados esperados, 

uma vez que os potenciais clientes contactados pertencem a redes de franchising com um único 

fornecedor a nível nacional ou optaram pelo serviço total. Durante o ano conseguimos angariar 5 novos 

clientes (3 do segmento empresa e 2 do segmento particular). 

c) Viveiros: Continuámos a trabalhar no sentido de ajustar a produção de acordo com a encomenda dos 

clientes, com o objetivo de reduzir os custos de produção e os stocks. Apresentámos 58 propostas 

comerciais e conseguimos angariar 11 novos clientes. Foi apresentada uma candidatura à SIC ESPERANÇA 

para reforço da capacidade instalada nos viveiros e beneficiação do espaço numa lógica terapêutica para 

benefício dos diversos clientes do C.E.C.D. Mira Sintra e da comunidade em geral.  
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6.6. UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

4
 -

 Q
u

al
id

ad
e 

Propor alargamento de acordo de cooperação 
ao ISS, IP - Instituto de Segurança Social ISS, IP Nº de clientes 3 0 0% 
Realizar formação interna à equipa da UR para 
promover a reflexão sobre competências 
pessoais e profissionais e aprendizagem de 
novas matérias associadas à deficiência. 

Voluntários 

Nº de sessões 
temáticas 6 5 83% 

Nº de colaboradores 20 20 100% 

Realizar férias com os residentes tutelados / 
sem família. 

CMS, 
particulares 

Nº de clientes 11 13 118% 

Nº de colónias 2 2 100% 

Dinamizar atividades de expressão plástica   Nº de clientes 25 7 27% 

Nº de sessões 30 16 53% 

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

Associações 
Recreativas 

  

 Nº de clientes 33 33 100% 

Nº de atividades 1205 92 77% 

Nº de convidados 33 15 45% 

Envolver os clientes no planeamento e rotinas 
diárias da UR.   

Nº de reuniões gerais 
de clientes 3 3 100% 

Nº de clientes 33 14 44% 

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

CAO 

Nº de 
acompanhamentos a 
consultas 50 89 178% 
Nº de reuniões entre 
UR/CAO 30 23 77% 
Nº de reuniões de 
supervisão técnica 
externa 14 7 50% 

Nº de estudos de caso 3 1 33% 
Nº de reuniões de 
gestão de PIC 31 31 100% 

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

CAO Nº de unidades piloto 
implementadas 4 1 25% 

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

  Nº de ações /eventos a 
realizar 1 1 100% 

                                                             
5 Por lapso foram previstas 20 quando devem ser lidas 120. 
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Reforçar o controlo atempado de situações de 
dívida dos clientes e controlo de fluxos de 
entrada de receitas. 

  

Evolução da redução 
de dívidas dos clientes 30 30 100% 

TAXA DE EXECUÇÃO 72% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 65% 
Legenda 

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

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

No que respeita à análise da operacionalização dos objetivos da UR, verificou-se que a taxa média de concretização 

do plano de atividades das UR foi de 65%, com uma taxa média de execução de 100%, o que se refletiu na 

concretização acima de 60% de 11 dos objetivos. O alargamento de acordo de cooperação ao ISS, IP - Instituto de 

Segurança Social, foi proposto formalmente, através de uma exposição detalhada sobre as necessidades que 

justificam este pedido de alargamento, mas continuamos a aguardar uma resposta. Sobre o modelo de intervenção 

centrado na pessoa, foi este ano realizado um PATH estando prevista a continuação desta metodologia para o ano 

seguinte, com outros dois novos residentes.  

No que se refere ao acompanhamento de saúde aos nossos residentes, foram, neste âmbito, acompanhados 16 

jovens, no que respeita a acompanhamento e marcação de consultas e/ou exames médicos. O facto de os nossos 

residentes estarem também num processo de envelhecimento precoce e cada vez mais célere, implica um maior 

apoio no setor da saúde e sinalização de novas especialidades médicas. 

As atividades lúdicas, socioculturais e recreativas que foram realizadas apresentam um acentuado desvio, porque 

por lapso no provisionamento, em Plano de Atividades, foram programadas 20 actividades quando deveriam constar 

120. Estas actividades, tiveram como finalidade estabelecer uma maior proximidade entre as estruturas da 

comunidade e os clientes da UR, proporcionando-lhes novas vivências e a ocupação dos seus tempos livres em 

atividades do seu agrado, não só na comunidade local, como noutras zonas geográficas limítrofes. Todas estas 

experiências contribuíram para um maior enriquecimento da qualidade de vida dos nossos clientes e para um maior 

estreitamento de laços entre estes e os nossos colaboradores. 

As festas de aniversário e datas festivas de calendário continuaram a ser uma marca da casa, festejando-se as datas 

importantes para cada residente e sua família. O Magusto também foi festejado com as valências do CEP e SAD e 

com a nossa congénere CerciLisboa, que aceitou o nosso convite, no âmbito do projecto de Benchmarking (que 

previa uma atividade conjunta por CERCI), tendo-se verificado uma maior adesão das famílias a este tipo de 

atividades. 

As dinâmicas de convívio social com amigos, familiares e colaboradores (Programa Nós na Comunidade) 

continuaram a ser uma aposta, no sentido de promover o convívio entre residentes e os seus familiares e amigos. 

Relativamente às férias planeadas, decorreram em dois locais diferentes (Tocha e Santa Cruz), tendo sido atendidos 

dois residentes que não estavam previstos e que necessitavam de suporte para tempos livres sem a família. No que 
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respeita às comemorações dos 40 anos do CECD, as Unidades Residenciais participaram em 24 eventos através da 

participação dos seus clientes e elementos da equipa. 

 

6.7. SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

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

Alargamento da 
capacidade da 
resposta social 35 30 86% 

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

Associação 
Cultural 

Teatromosca 

Nº de atividades 
culturais ou 
recreativas. 3 7 233% 

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

Associação 
Coração 
Amarelo 

Nº de clientes 
com apoio de 
voluntario 1 1 77% 

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

ISS, IP 

Nº de clientes 
em acordo 27 25 92% 
Nº de serviços 
identificados no 
SAD 6 6 100% 

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

Nº de clientes 
participantes 8 13 163% 

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

D.G.Q. 

Nº de clientes 
participantes 27 0 0% 
Nº de propostas 
de melhoria 
recebidas 2 0 0% 

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

  Nº de 
ações/eventos a 
realizar 1 2 200% 
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Reforçar o controlo atempado de situações 
de divida dos clientes e controlo de fluxos 
de entrada de receitas.   

Evolução da 
redução de 
dividas dos 
clientes 30  30 100% 

TAXA DE EXECUÇÃO 96% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 80% 
Legenda 

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

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

O SAD – Serviço de Apoio Domiciliário obteve uma taxa média de execução de 96% e uma taxa de concretização de 

80%, relativo aos 10 objetivos planeados, correspondendo a 9 objetivos com uma taxa de concretização superior a 

50%.  

O pedido de alargamento da resposta social foi realizado mas sem concretização da resposta de alargamento. 
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Relativamente à participação dos clientes SAD nos eventos realizados pela valência, pelo C.E.C.D. MIRA SINTRA e 

parceiros registou-se um maior número de atividades que o inicialmente previsto.  

No Open Day contemplámos diversas atividades decorridas em diferentes dias como a pintura do mural, a 

celebração das festas populares e o magusto. 

Outros eventos onde também contamos com a participação de clientes SAD foram o Projeto PrimaverArte (Canto, 

plástica, teatro), férias de verão, dia do ambiente e uma cliente usufruiu de uma visita à sua terra natal. 

A participação deu-se de acordo com o interesse, disponibilidade e capacidade de participação dos clientes e dos 

seus familiares. 

 

6.8. CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO 

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. TAE 
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Fisiatria - avaliar e realizar o diagnóstico de 
clientes com patologias médicas incapacitantes. 

Protocolos de 
saúde 

Nº de clientes 120 95 79% 

Nº de consultas 220 125 57% 
Fisioterapia – Tratar, habilitar ou reabilitar 
clientes com disfunções de movimento 
resultantes de doenças genéticas, patologias 
adquiridas ou traumatismos. 

Protocolos de 
saúde 

Nº de clientes                           132 90 68% 

Nº de apoios 2560 1464 57% 
Hidroterapia – Tratar patologias físicas através 
de exercícios realizados em meio aquático 
aquecido. 

Protocolos de 
saúde e 

particulares 

Nº de clientes 90 90 100% 

Nº de sessões 740 1210 164% 
Análises clínicas – Recolher amostras de 
produtos biológicos. 

Laboratório 
Imunolab Nº de análises 484 248 51% 

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

Escolas, 
Associação 

Novo Futuro, 
CPCJ 

Nº de clientes                       20 35 175% 

Nº de apoios 880 291 33% 

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

Protocolos de 
saúde; Escolas 

da 
comunidade; 

Outros 
Parceiros 

Nº de clientes                           30 67 223% 

Nº de apoios 1452 1126 78% 

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

Direção Geral 
de Reinserção 

Social 

Nº de clientes                      6 2 33% 

Nº de apoios 57 5 9% 
Psicomotricidade – Tratar disfunções de 
comunicação corporal, aspetos psíquicos, 
afetivo-relacionais e sociais através do 
movimento. 

Escolas e 
comunidade 

Nº de clientes 2 2 100% 

Nº de apoios 42 29 69% 

Consultas de clínica geral a colaboradores. 
  

Nº de consultas 70 40 57% 

Massagens de relaxamento.   

Nº de clientes 10 9 90% 

Nº de apoios 110 45 41% 

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

Nº de clientes 15 25 167% 
Nº de apoios 150 67 45% 
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EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. TAE 

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

Nº de ações 6 4 67% 
Nº de 
participantes 90 57 63% 

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

  Nº de 
ações/eventos a 
realizar 1 1 100% 

2
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e Realizar reuniões de apresentação de dos 
serviços da CMR com vista ao aumento do 
volume de prestação de serviços. 

Equipamentos 
educativos do 
concelho de 

Sintra Nº de reuniões 4 3 75% 

Aumentar o volume de prestação de serviços 
face a 2015.   

Volume de 
prestação de 
serviços 20% 10% 51% 

TAXA DE EXECUÇÃO 81% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 76% 
Legenda 

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

 
ANÁLISE DE INDICADORES 

A CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação obteve, em 2016, no que se refere às atividades planeadas uma taxa 

média de execução de 81% e uma taxa de concretização de 76%, no que se refere aos 25 objetivos traçados, 

correspondendo a 19 objetivos com uma taxa de concretização superior a 50%.  

Em 2016 verificou-se um decréscimo de sessões e clientes face a 2015 e ao previsto, devido à reestruturação do 

serviço de Fisiatria, facto que contribuiu diretamente para a diminuição de número de sessões e clientes apoiados 

pelo serviço de Fisioterapia. De referir que, no caso da Hidroterapia, houve um aumento do número de apoios 

previstos, nomeadamente, ao nível dos apoios individualizados. 

Relativamente às Análises Clínicas, manteve-se a tendência de decréscimo face ao previsto e já evidenciada em 

2015, fator que se agravou com a crescente concorrência.   

No que se refere ao serviço de Psicologia, apesar de este serviço ter apresentado uma taxa de execução de 33% face 

ao previsto, registou-se, pelo segundo ano consecutivo, um aumento do número de apoios e faturação mensal face 

a 2015. 

Quanto à Terapia da Fala, apesar das sessões realizadas terem apresentado uma taxa de execução de 78%, registou-

se, novamente, um aumento da procura deste serviço, que em parte se deve às parcerias formais e informais 

estabelecidas. O aumento na execução do número de clientes de terapia da fala, face ao planeado, deve-se às altas 

terapêuticas que se registaram no final do ano letivo 2015/2016, gerando renovação de clientes apoiados. 

A Terapia Familiar registou uma quebra muito significativa relativamente à execução de 2015 no que se refere ao 

número de sessões realizadas, razão que atribuímos ao facto de os dois principais parceiros terem deixado de 

encaminhar situações para este serviço. 

No serviço de Nutrição apesar de se ter verificado um aumento de mais 9 clientes ao longo de 2016 do que em 2015, 

tal não se repercutiu no número de sessões realizadas, fator que se deveu à irregularidade de frequência da 

Nutricionista. Relativamente ao serviço de Podologia não foi registada procura que originasse prestação de serviço. 
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Com vista ao aumento do volume de prestação de serviços, foram realizadas 3 reuniões comerciais apesar do 

retorno não ter tido os resultados esperados. Por fim, há a referir que pelo segundo ano consecutivo a CMR – Clínica 

de Medicina e Reabilitação registou um aumento de volume de faturação tendo ficado a 10% do previsto do volume 

de faturação. 

7. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO  

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

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 
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Promover e manter parceria com entidades 
de formação certificada, para cumprimento 
do Plano de Formação. 

Entidades 
Formadoras 
Certificadas 

Nº de ações de 
formação 

4 10 250% 

Organizar colónia de férias para os filhos dos 
colaboradores. Resiquimica 

Nº de crianças 
inscritas 

10 0 0% 

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

Nº de processos 
revistos 

2 0  0% 
Realizar ações de dinâmica de grupos que 
permitam uma aproximação e maior 
conhecimento dos colaboradores das 
diferentes equipas entre si.   

Ações team building 

1 1  100% 
Realizar ações de intercâmbio funcional, 
entre os DE / CE com vista a um maior 
conhecimento e entendimento das 
diferentes exigências e realidades vividas nas 
diferentes valências.   

Nº de colaboradores 
envolvidos 

4 1 25% 
Aferir e refletir sobre as causas e percecionar 
o sentimento de desgaste existente dos 
colaboradores, com vista à construção de um 
plano de ação que permita ir ao encontro de 
soluções para as evidências identificadas.   

Aplicação de 
questionário e plano 
de ação elaborado 

1 0 0% 
Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira 
Sintra. 

  Nº de ações/eventos 
a realizar 

1 1 100% 
TAXA DE EXECUÇÃO 68% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 43% 
 
Legenda 

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

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas na área dos Recursos Humanos e Desenvolvimento de 

Competências, verificou-se uma taxa média de execução de 89% com um grau de concretização dos indicadores 

previstos de 43%.  
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7.2. MARKETING E COMUNICAÇÃO 

EIXOS OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

4
 –

 Q
u

al
id

ad
e 

Assegurar mecanismos de informação às 
diferentes partes interessadas. 

  
Nº de newsletters 11 5 45% 

Desenvolver e implementar um plano de 
comunicação e marketing com vista a 
potenciar a imagem institucional do 
C.E.C.D. Mira Sintra. 

  

Plano criado 1 1 100% 

Taxa de execução 80% 61% 76% 
Sistematizar e formalizar as Base de 
dados de contactos para mailling C.E.C.D. 
MIRA SINTRA 

  
Base de 
Dados/Mailling 1 1 100% 
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Criar mecanismos de divulgação que 
sejam geradores de sustentabilidade 
económico-financeira. 

 C.E.P. Curva 
Quatro - 

Lavandaria 

Nº de campanhas 
promocionais 6 0 N REAL 

C.E.P. Curva 
Quatro - 

Construção e 
Manutenção 
de Espaços 

Verdes 

Nº de envios de 
emailing mensal 8 12 150% 
Nº de campanhas de 
divulgação de 
serviços /produtos 5 5 100% 

 C.M.R. - 
Clínica de 

Medicina e 
Reabilitação 

Nº ações de 
divulgação dos 
serviços nas redes 
digitais 11 12 109% 
Nº de campanhas 
promocionais 12 9 75% 

S.A.D. - 
Serviço de 

Apoio 
Domiciliário 

Nº ações de 
divulgação dos 
serviços nas redes 
digitais 4 0 N REAL 

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

  Nº de ações/eventos 
a realizar 

11 27 245% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO 101% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 64% 
Legenda 

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

 
ANÁLISE DE INDICADORES 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas na área do Marketing e Comunicação, verificou-se uma taxa média 

de execução de 101% com um grau de concretização de 64%, o que revela uma maior aposta no incremento da 

visibilidade da Organização, no ano de celebração do seu 40º aniversário e consolidação dos vários meios de 

comunicação interna e externa. 
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A necessidade de encontrar ferramentas e estratégias que permitam potenciar as várias áreas do C.E.C.D. Mira 

Sintra, requereu a elaboração de um Plano de Comunicação e Marketing específico e atual, o qual foi concretizado 

em 61%. Em 2017 daremos continuidade a este plano que, entretanto, será atualizado com novos objetivos. 

Apesar de estarem previstas 11 newsletters para 2016, foi decidida a publicação trimestral desta ferramenta de 

comunicação, que passou a ser em formato digital, com novos conteúdos e imagem. Entende-se, desta forma, 

chegarmos a um maior número de leitores, conseguindo uma melhor monitorização da percentagem de 

visualizações e tipologia do público-alvo.  

A celebração do 40º aniversário do C.E.C.D. Mira Sintra trouxe uma maior visibilidade à organização através das 

várias iniciativas desenvolvidas ao longo do ano. Resultante desta efeméride, foram realizados 27 eventos (11 dos 

quais previstos no Plano de Atividades), desenvolvidos vários materiais gráficos (logotipo C.E.C.D. MIRA SINTRA 40 

anos, cartazes, folhetos, etc.), notícias (facebook, website, newsletter, vai acontecer, aconteceu), comunicados de 

imprensa, entre outros. O nome da organização e suas atividades foram divulgadas em vários meios de 

Comunicação Social (televisão, jornais, online, blogues, websites de parceiros, etc.). Deu-se por concluída a conceção 

gráfica dos folhetos das valências CAO e UR, faltando apenas o da Educação Especial (geral, CRI e IPI). Elaboraram-se 

folhetos para novos projetos (Jardins Cool e Cuidar dos Cuidadores em Sintra) e realizou-se uma atualização na 

imagem do folheto dos Amigos do Centro.  

O lançamento do vídeo institucional do C.E.C.D. (disponível no canal youtube e com mais de 1300 visualizações, até 

ao momento) acontece na Gala Solidária 40 anos C.E.C.D. MIRA SINTRA, evento de celebração e solidariedade, 

realizado no Palácio Nacional de Queluz, a 25 de outubro, que reuniu cerca de 190 pessoas. A cerimónia de 

Reconhecimento a Empresas e Entidades Socialmente Responsáveis foi também um momento auge de 2016, no 

qual o C.E.C.D. reconheceu e fortaleceu parcerias nas áreas transversais, da Formação Profissional e do Emprego 

Protegido. 

A Comunicação externa foi reforçada com a atualização da Base de mailings C.E.C.D. Mira Sintra, a qual incluí os 

contactos de Empresas Parceiras, Organizações Congéneres, Associações nacionais e locais, Escolas, Comunicação 

Social, entre outros. 

A inexistência de Campanhas Promocionais dos Serviços de Lavandaria da Curva Quatro deveu-se ao reduzido 

impacto nas vendas decorrente de campanhas anteriores. O mesmo se verificou na Construção e Manutenção de 

Espaços Verdes, no entanto, foi feita divulgação destes serviços, através de publicações nas redes digitais do C.E.C.D. 

MIRA SINTRA. Pese embora não tenha havido divulgação do Serviço de Apoio Domiciliário nas redes digitais, foram 

distribuídos folhetos na Freguesia de Agualva e Mira Sintra.  

 

7.3. QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

Eixos Objetivo Parcerias Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 

4
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Realizar ações de benchmarking sobre o 
sistema de gestão da qualidade com 
organizações congéneres. 

CERCICA; 
CERCI LX; 

CERCI 
Nº de ações de 
benchmarking 4 6 150% 
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Eixos Objetivo Parcerias Indicadores R.E. R.A. T.A.E. 
OEIRAS Nº de ações de 

melhoria 
implementadas 2 1 50% 

Estudar de uma forma mais aprofundada as 
exigências e implicações burocráticas a este 
nível de forma a refletir das condições 
existentes para uma futura candidatura à 
Certificação à Marca EQUASS – Nível 
Excelência.   Análise realizada 1 1 100% 
Ajustar o sistema de gestão da qualidade à 
realidade organizacional, procurando 
simplificar procedimentos atendendo, 
também, a uma maior simplificação e 
funcionalidade.   

Nº de 
procedimentos 
revistos 3 3 100% 

Realizar reuniões temáticas com as equipas de 
cada valência sobre o sistema de gestão da 
qualidade.   Nº de reuniões 6 2 33% 
No âmbito do sistema de gestão da qualidade 
realizar auditorias globais às valências do 
C.E.C.D. Mira Sintra.   Nº de auditorias 7 0 N REAL 
Dinamizar ações de informação/formação a 
colaboradores CAO, UR e SAD sobre 
planeamento e gestão de PIC – Plano 
Individual de Cliente, decorrentes das ações de 
melhoria identificadas na auditoria externa.   Nº de ações 3 2 67% 
Organizar e apoiar a dinamização de ações 
comemorativas dos 40 anos do C.E.C.D. Mira 
Sintra. 

  Nº de 
ações/eventos a 
realizar 1 1 100% 

TAXA DE EXECUÇÃO 86% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 63% 
Legenda 

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

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

No âmbito das atividades desenvolvidas em 2016, verificou-se uma taxa de execução de 86% com 63% dos objetivos 

concretizados. No âmbito das ações de benchmarking foram realizadas 6 reuniões subordinadas ao tema da gestão 

da qualidade, com as Organizações congéneres da área de Lisboa, tendo sido preparado um plano de ações a 

realizar com respetivos temas e um mapa de comparação de indicadores. 

Tendo presente o objetivo Estudar de uma forma mais aprofundada as exigências e implicações burocráticas a este 

nível de forma a refletir das condições existentes para uma futura candidatura à Certificação à Marca EQUASS – 

Nível Excelência, foi elaborado um parecer sobre a organização e estrutura deste nível da qualidade. Dada a 

perspetiva de mudanças no referencial EQUASS, foi refletida a possibilidade a transição do atual modelo, pelo qual o 

C.E.C.D. Mira Sintra é certificado, para o novo.  

No que se refere ao objetivo Ajustar o sistema de gestão da qualidade à realidade organizacional, procurando 

simplificar procedimentos atendendo, também, a uma maior simplificação e funcionalidade, foram revistos os 
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processos e procedimentos de Candidatura e Admissibilidade, Gestão de Compras, criado o processo e 

procedimento Vendas de Sala e Entrada e Saída de Correspondência. 

Relativamente às auditorias internas, não foi possível a sua realização tendo a sua realização transitado para 2017. 

No âmbito da revisão do procedimento de PIC foi realizada uma primeira reunião com a equipa técnica do CAO 

sobre o novo modelo de PIC e definição de objetivos e outra para esclarecimento de dúvidas sobre formulação de 

objetivos. 

 

8. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  

8.1. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

2
 -

 In
o

va
çã

o
 

C.E.C.D. 
Mira 

Sintra 

EMISC - 
European 

Mentoring in 
Social Care  

Organizar e desenvolver 
formação de formadores no 
âmbito da actividade de 
mentoring no sector social. 
Traduzir e adaptar instrumentos 
de avaliação neste domínio e 
formar 2 Mentores do C.E.C.D. 
Mira Sintra. 

 

Curriculum de curso 
de formação 
elaborado 1 1 100% 
Nº de cursos de 
formação de 
formadores de 
mentores realizados 
em Portugal  1 1 100% 
Nº de mentores 
C.E.C.D. formados 2 2 100% 

CAO Journal Club’s 

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

 

Nº de Journal Club's 6 0 
N 

REAL 

SAD 

Candidatura a 
estágio de 
animadora 

social. 

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

Escola 
Profissional 
de Agentes 
de Serviço e 
Apoio Social Candidatura 

submetida 1 1 100% 

SAD 

Aprofundar o 
acompanhament

o social e de 
reabilitação de 

pessoas com DID 
ou duplo 

diagnóstico 

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

ISS, IP 

Apresentação de 
projeto ao ISS, IP 1 0 

N 
REAL 

SAD 

Empowerment 
e cidadania-
acrescentar 

vida aos anos 

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

Associação 
cultural 

Teatromosc
a; Outros Candidatura 

submetida 1 1 100% 
TOTAL DE PROJETOS 6 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 71% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução. 
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ANÁLISE DE INDICADORES – PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

EMISC - European Mentoring in Social Care  –  No âmbito deste projeto foram cumpridas todas as ações previstas no 1º 

ciclo do projecto EMISC, nomeadamente, a realização a ação de formação de formadores em Sintra com a presença 

de todos os parceiros europeus, foi realizada a formação seniores (4) e de novos mentores (6). Realizaram-se 

sessões de mentoria durante 12 semanas com 12 mentorados, realizou-se o relatório síntese do trabalho realizado 

durante o 1º ciclo e concluímos 11 instrumentos pedagógicos de apoio (IO – Intelectual Outputs) (ex: estudo do 

produto em inglês; tradução e adaptação para a realidade portuguesa do curso de formadores e guia de 

formadores; Ferramentas de avaliação de mentoria) previstos a serem realizados durante o ano 2016. 

Journal Club’s - Pretendia-se valorizar a partilhar sistematizada de informação proveniente de artigos ou pesquisa 

relevantes para a prática no CAO. Embora se tenha feito pontualmente, podemos apenas considerar que foram 

dados os primeiros passos que importa ainda consolidar.    

Candidatura a estágio de animadora social - O SAD planeou realizar uma candidatura para receber em estágio de 

uma animadora social. Do contacto efectuado com a escola foi recebida a informação de não haver disponibilidade 

para a área por nós solicitada, não tendo por este motivo ocorrido o estágio. Em alternativa iniciámos em Outubro o 

projecto com a colaboração de uma pessoa em estágio de emprego e inserção. 

Aprofundar o acompanhamento social e de reabilitação de pessoas com DID ou duplo diagnóstico – Foi previsto no 

plano do SAD a elaboração de um projecto e a submissão da sua candidatura à segurança Social para o 

aprofundamento do acompanhamento sistemático a pessoas com DID e duplo diagnóstico. 

Por limitação de tempo a candidatura não chegou a ser operacionalizada. 

Empowerment e cidadania-acrescentar vida aos anos – Foi realizada uma candidatura no final do ano 2015 com vista 

à implementação do projecto em 2016, sendo que, não tendo sido selecionado, não foi realizado nos termos 

previstos.  

No entanto foram realizadas diversas ações ao longo do ano com vista ao desenvolvimento do empowerment dos 

clientes. Destaque-se o projeto PrimaverArte 2016 “Impressões artísticas” dinamizado com o apoio do INR.I.P, em 

parceria com a CMS/DEDU (rede de equipamentos lúdicos) e a associação cultural Teatromosca que abrangeu um 

universo de 48 pessoas das quais cerca de 34 com DID. As actividades desenvolvidas tiveram como pressuposto a 

inclusão social e abrangeram a área da expressão plástica, onde participaram 16 pessoas; a área do teatro (duas 

senas) onde participaram 10 pessoas e a área do Canto inclusivo com 23 pessoas. 

Em todas as áreas a avaliação do impacto nos participantes e na comunidade indica que a auto estima e o 

reconhecimento social se traduz em ganhos para si próprios e para a comunidade onde estão inseridos, alcançando 

deste modo maior empowerment, equilíbrio e bem-estar pessoal. 

8.2. PROJETOS OPERACIONAIS 

EIXOS 
VAL. 

PROJETO/ 

DINÂMICA 
OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES 

R.E. R.A. T.A.E. 

2
 -

 In
o

va
çã

o
  

EE 

Capacitação 
dos ATL para 

acolherem 
alunos com 
deficiência 

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

 

Nº de monitores 
de formados 

6 3 50% 
Nº de alunos 
com deficiência 
incluídos 30 48 160% 
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EIXOS 
VAL. 

PROJETO/ 

DINÂMICA 
OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES 

R.E. R.A. T.A.E. 

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

Nº de ATL e CAF 
envolvidos 

6 4 67% 

Nº de alunos 
30 48 160% 

Nº de monitores 
6 5 83% 

EE 
TVA- Transição 

para a Vida 
Ativa 

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

Empresas 
do concelho 

de Sintra; 
CMS; 

Nº de alunos 

52 41 79% 
Nº de empresas 
parceiras 60 54 90% 
% de alunos 
integrados em 
empresas 80% 87% 109% 

EE 

Transição para 
a Vida Adulta e 
Autodetermina

ção (TVA) de 
jovens com 

deficiência a 
terminar a 

escolaridade 
obrigatória 

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

 Nº de reuniões 
6 2 33% 

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

 

Nº de empresas 
envolvidas 

50 54 108% 

Nº de alunos em 
estágio 

53 41 77% 

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

Quinta 
Essência 

Nº de sessões 
35 26 74% 

Nº de clientes 
10 8 80% 

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

Quinta 
Essência 

Nº de sessões 
35 26 74% 

Nº de clientes 
14 7 50% 

CAO 
Atividades 

Assistidas com 
Animais 

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

Escola 
Prática GNR 

Nº de sessões 
44 36 82% 

Nº de clientes 
31 28 90% 

CAO Teatro 
"Pregões" 

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

 
Nº de sessões 

35 40 114% 

Nº de clientes 
18 16 89% 

CAO 
Grupo de 

Dança "Anjos e 
Demónios" 

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

 

Nº de sessões 

35 41 117% 

Nº de clientes 

16 13 81% 

CAO Livro “Histórias 
simples para 

Editar um livro realizado pelos 
clientes do CAO no âmbito da 

Rotary Club 
Sintra 

Nº de eventos 
1 1 100% 
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EIXOS 
VAL. 

PROJETO/ 

DINÂMICA 
OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES 

R.E. R.A. T.A.E. 
pessoas 
simples" 

escrita criativa. 

CAO Ateliers 
Ocupacionais 

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

 
Nº de ateliers 

8 8 100% 

Nº de clientes 
176 80 45% 

CAO 

Programa de 
Desenvolvimen

to de 
Competências 

Pessoais e 
Sociais 

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

 
Nº de sessões 

22 22 100% 

Nº de clientes 
60 8 13% 

CAO Tempo de 
"Respiro" 

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

INR, IP Nº de famílias 
em "Respiro" 

4 0 0% 

CAO Magusto 
Especial 

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

 Nº de eventos 
1 1 100% 

CAO Famílias Ativas 

Contactar e sensibilizar a rede de 
recursos desportivos da 
comunidade, visando a inclusão de 
pessoas com DID nas suas 
atividades. 

 
Nº de entidades 
contactadas 

10 0 
N 

REAL 
Nº de ações de 
sensibilização 1 1 100% 

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

Clube 
Desportivo 
da Escola 

Secundária 
Miguel Torga 

Nº de sessões 
23 32 139% 

Nº de 
participantes 150 12 8% 

CAO CGTIC no PCP 
Adaptar a área de intervenção às 
necessidades da Pessoa  tendo em 
conta a sua qualidade de vida. 

 
Nº de projetos 
implementados 

7 7 100% 
Relatório de 
área 1 1 100% 

CAO Olhar Especial 
Competências pessoais e sociais 
em famílias. 

 
Nº de casos 

6 6 100% 

Nº de reuniões 
20 20 100% 

CAO 
e CFP Eco-escovinhas 

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

 
Nº de sessões 

4 0 
N 

REAL 
Nº de escovas 
recolhidas 300 163 54% 

CFP Prevenção e 
Segurança 

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

 
Nº de sessões 2 2 100% 

Nº de 
formandos 50 44 88% 

CFP Vida Saudável 
Desenvolver sessões sobre 
afetividade, sexualidade e 
planeamento familiar; sensibilizar 

 Nº de sessões 
4 2 50% 
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EIXOS 
VAL. 

PROJETO/ 

DINÂMICA 
OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES 

R.E. R.A. T.A.E. 
para a importância da higiene 
pessoal, higiene oral e rastreio e 
encaminhamento para consultas 
de medicina dentária. 

Nº de 
formandos 

50 48 96% 

CFP Mira Jovem 

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

 Nº de edições 

3 3 100% 

CFP Eu e os Outros 

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

 

Nº de sessões 

8 0 
N 

REAL 

Nº de 
formandos 

12 0 
N 

REAL 

CAO/ 
UR Grupo de Pais 

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

 
Nº de famílias 

8 5 63% 

Nº de sessões 
8 8 100% 

CAO/
UR Livro da saúde 

Registar o percurso da saúde dos 
clientes. 

 Nº de clientes 
com livro 3 0 

N 
REAL 

UR Ateliers 
temáticos 

Ocupar tempos livres e estimular a 
criatividade dos clientes. 

 
Nº de ateliers 2 2 100% 

Nº de clientes 
25 22 88% 

UR 
"Queridos 

vamos mudar a 
nossa casa" 

Redecorar casas, personalizando e 
tornando-as mais acolhedoras. 

 Nº de ambientes 
decorados 4 4 100% 

UR Voluntariado 
na UR 

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

 
Nº de ações 30 30 100% 

SAD “Porta 
acessível" 

Assegurar estacionamento para 
carrinhas SAD em frente à sede. 

Junta de 
Freguesia 
de Mira 
Sintra e 
Agualva 

Nº de lugares 
reservados 

2 0 
N 

REAL 
TOTAL DE PROJETOS 29 

TAXA DE EXECUÇÃO 99% 

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 – PROJETOS OPERACIONAIS 

Capacitação dos ATL para acolherem alunos com deficiência – Os ATL encontram-se mais capacitados para 

receberem os alunos com deficiência e existe uma pressão maior pelas Autarquias para a inclusão, nestas atividades, 

de todos os alunos. Os monitores foram formados no âmbito de estágios disponibilizados pela Câmara Municipal de 

Sintra do programa de apoio jovem, em que estes selecionaram a atividade de apoio a alunos com deficiência. 
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Apoio aos ATL – Apesar de haver mais ATL que deram resposta a alunos com deficiência em Sintra no período das 

férias escolares de verão, fomos menos solicitados para intervir diretamente. Também as escolas já começaram a 

prever estas atividades na distribuição de serviço dos docentes e das assistentes operacionais. 

TVA- Transição para a Vida Ativa – Há a registar a taxa de sucesso de integração dos jovens nas empresas locais, 

mesmo no caso dos jovens que apresentavam maiores dificuldades no desempenho das tarefas. 

Transição para a Vida Adulta e Autodeterminação (TVA) de jovens com deficiência a terminar a escolaridade 

obrigatória – Em colaboração com o Projeto “Sintra Inclui” da Câmara Municipal de Sintra, foi possível integrar mais 

jovens em empresas locais, tendo sido envolvidos 41 jovens a desempenhar tarefas na comunidade local de acordo 

com as capacidades e motivações do próprio aluno. 

Taekwondo - Esta modalidade desportiva foi realizada num conceito de parceria estreita com a QE – organização 

congénere em Sintra. O CAO disponibiliza o mestre que orienta as sessões e a QE o espaço possibilitando o convívio 

entre todos os desportistas.   

Horta Biológica - É uma atividade resultante de uma parceria com a QE – organização congénere em Sintra – que 

procurou proporcionar experiencias no cultivo e manutenção dos produtos hortícolas.  

Atividades Assistidas com Animais - Estas atividades acrescentam valor ao trabalho já desenvolvido no âmbito das 

terapias existentes no CAO, sendo de destacar: a interação entre os clientes e os cães, potencia a sociabilidade, a 

motivação para o trabalho, a captação da atenção (concentração), atua como desbloqueador emocional, melhora a 

auto-estima dos participantes e sobretudo permite trabalhar todos os sentidos em simultâneo. São desenvolvidos 

exercícios, em grupo, nos quais os cães participam conjuntamente com os clientes, com a Terapeuta e com os 

técnicos de terapia assistida de animais (GNR). 

Teatro "Pregões" - Grupo constituído por clientes de CAO e vários técnicos. A criação do guião, do cenário e figurinos 

são de inteira responsabilidade do grupo. Destacamos a sua participação em vários programas da comunidade.     

Grupo de Dança "Anjos e Demónios" - Grupo que realiza sessões de Expressão e Movimento. De salientar a sua 

participação em eventos da comunidade e do C.E.C.D. MIRA SINTRA.   

Livro “Histórias simples para pessoas simples" - Resultante do trabalho desenvolvido na área das competências 

pessoais e sociais de CGTIC. Teve como objetivos: promover a expansão do vocabulário; promover a criatividade e 

desenvolver o espírito crítico. Através da utilização de cubos de imagens “Story Cubes” os clientes, numa dinâmica 

de grupo, construíram pequenas histórias, com base nas imagens e palavras sugeridas pelos próprios. É 

complementado com ilustrações realizadas pelos próprios. Em Dezembro, concretizou-se a publicação do tão 

esperado livro.  

Ateliers Ocupacionais – Foram realizados 8 Ateliers Ocupacionais em três situações distintas, no CAO, na semana de 

celebração dos 40 anos do CECD Mira Sintra “Casa Aberta” e na empresa Jumbo. 

Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais – Nota: Por lapso os indicadores previstos 

estavam incorretos, no entanto este programa realizou-se no âmbito da Psicologia para os clientes do CAO PP, 

prevendo-se e realizando-se 22 sessões para um grupo de 8 clientes.  

Tempo de "Respiro" - A operacionalização deste projeto foi possível com o apoio financeiro do INR, I.P. para dois 

projetos de curta duração realizados em 2016 no âmbito do Programa Nacional de Financiamento a Projectos pelo 

INR, I.P.. Referimo-nos aos projetos “À Descoberta do Alentejo” e “Cuidar dos Cuidadores em Sintra”. O primeiro, ao 
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possibilitar o acesso a informações, conhecimentos e experiências, possibilitou pôr em prática todo um trabalho 

feito com recurso a tecnologias utilizadas para tornar a informação acessível, com a criação de ferramentas de 

comunicação aumentativa e também sensibilizando a comunidade local para este aspeto. O segundo, tornou 

possível o desenvolvimento de acções de suporte familiar através da dinamização de grupos de pais de caracter 

multifamiliar cujo impacto no cuidador refletiu-se na qualidade de vida das famílias dos clientes do Centro de 

Actividades Ocupacionais. ou de outros do Concelho de Sintra. Os intervalos do cuidador informal não foram 

realizados por motivos temporais, optando-se por realiza-lo numa segunda fase do projeto, a realizar-se no ano 

seguinte. 

Famílias Ativas - A ação foi organizada para as famílias e previa a apresentação de um trabalho dedicado à 

Alimentação Saudável, bem como o convite para um pequeno almoço saudável. A sua dinamização contou com a 

presença de um número de participantes aquém das expectativas.  

Ginasticar - Aulas de ginástica dinamizadas pelo Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga, possibilitando 

aos nossos ginastas o treino de competências da modalidade em contexto inclusivo. Os treinos são realizados na 

escola e a apresentação do trabalho desenvolvido ao longo do ano culmina na participação em dois Saraus anuais, o 

da Primavera e o do Natal dirigidos à comunidade. 

CGTIC no PCP - Como planeado foram implementados sete projectos adaptados às necessidade dos clientes a quem 

prestam apoios: Compras na comunidade; Cozinha.come; ComunicArte; Expressões e Cultura; Clube de Leitura Fácil; 

Fotografo o que faço; PensArte. 

Olhar Especial - Como planeado foram realizados acompanhamentos específicos destinados a famílias carenciadas, 

envolvendo a atribuição de cabazes alimentares mais do que uma vez no ano. 

Eco-escovinhas – Este ano não se realizaram sessões com as dinamizadoras externas do projeto fazendo o mesmo 

parte da dinâmica interna de sensibilização ambiental existente e transversal às atividades quotidianas. 

Prevenção e Segurança - No CFP Foram realizadas duas sessões em parceria com a Escola Segura da PSP com a 

finalidade de informar e sensibilizar e ensinar os formandos a defenderem-se dos principais perigos existentes hoje 

em dia na sociedade. 

Vida Saudável - No CFP foram realizadas sessões de ensinamento sobre a importância da saúde oral e como fazer a 

Higiene Oral correctamente. Foram também realizadas sessões sobre afectividade, sexualidade, relacionamento 

interpessoal, em parceria com o Centro de Saúde do Olival. Foram também realizadas nove apoios individuais a este 

nível com jovens que manifestaram interesse em abordar estes assuntos de forma individualizada. 

Mira Jovem - Foram editadas 3 edições deste boletim com conteúdos propostos e elaborados por diversos 

formandos com o apoio das formadoras da componente de Formação para a Inclusão onde se refletem as temáticas 

de desenvolvimento pessoal e social. 

Eu e os Outros - Este projeto não foi realizado. Dadas as circunstâncias externas que envolveram a dinâmica do CFP 

este ano e ainda a nova orientação que obriga à produção de um relatório para o IEFP, por cada cliente admitido no 

CFP e por cada um dos clientes atendidos pelo Centro de Recursos, retirou tempo necessário para desenvolver este 

projecto. 

Grupo de Pais - A resposta a esta necessidade tornou-se possível com a comparticipação financeira do INR, I.P. para 

o projeto “Cuidar dos Cuidadores em Sintra” através do Programa Nacional de Financiamento a Projetos 2016. 
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Realizou-se a Fase I (Setembro a Dezembro) do desenvolvimento de grupos multifamiliares e a oferta de Intervalos 

ao cuidador informal. Estas ações de suporte familiar visam diminuir o impacto no cuidador e melhorar a qualidade 

de vida das famílias de pessoas com DID e dada a sua pertinência deverá continuar em 2017. Neste âmbito, foram 

abrangidas 32 pessoas significativas/familiares de clientes. 

Livro da saúde - Esta iniciativa tem sido difícil de concretizar pois os médicos alegam que por motivos de sigilo 

profissional não podem registar dados clínicos em “documentos” não oficiais. Defendem que com o registo 

informático nacionalizado todos os dados dos pacientes ficam registados e todos os médicos têm acesso ao processo 

do doente. 

Ateliers temáticos - Foram realizados no âmbito do PrimaverArte, com o apoio financeiro do INR. I.P. Estes ateliers 

permitem aos residentes ocupar algum do seu tempo, fazendo atividades de expressões artísticas do seu agrado 

(canto, pintura e teatro). 

"Queridos vamos mudar a nossa casa" - As unidades residenciais, pouco a pouco, com o contributo de particulares e 

empresas parceiras continua a renovar e redecorar os espaços. No ano de 2016 recebeu um donativo da VASP para 

decorar os quartos dos residentes da Casa 4. Deste modo, os quartos dos residentes, foram todos pintados e 

escolhidas novas colchas e cortinados, de modo a dar cor e alegria e um ambiente mais acolhedor.  

Voluntariado na UR - Durante este ano tivemos dois voluntários que preencheram tempos lúdicos e auxilio nas 

actividades de vida diária dos nossos residentes. 

“Porta acessível" - Com vista facilitar o estacionamento e proximidade do mesmo às carrinhas do SAD na hora da 

recolha das refeições e devolução dos recipientes de transporte das refeições, foi previsto solicitar a marcação do 

estacionamento em frente à sede especificamente para a frota do C.E.C.D. Mira Sintra. Esta diligência não chegou a 

ser operacionalizada dentro do período previsto 

 

 
Neste âmbito, foram ainda realizadas as seguintes atividades não previstas em plano de atividades 2016: 
 
Jardins Cool – Hortoterapia para todos - Após apresentação da candidatura á Fundação Auchan para a Juventude, 

recebemos um premio no valor de 19.505,00€ para implementação do projeto no Agrupamento de Escolas Ferreira 

de Castro. O projeto tem como objetivo a promoção da inclusão social na escola dos alunos com NEE e a educação 

para a diferença dos restantes alunos e comunidade escolar. Com o mesmo objetivo foram ainda apresentadas mais 

duas candidaturas a dois potenciais investidores (Deloitte e CMS - Câmara Municipal de Sintra) para financiamento 

do projeto, numa lógica de sustentabilidade organizacional. A candidatura apresentada à Deloitte não foi 

selecionada e e aguardamos resposta da C.M.S. sobre o projeto apresentado. 

Educação Financeira – Decorreu em 2016 uma segunda fase de sessões de Educação Financeira com Associação para 

o desenvolvimento de uma Economia Solidária e Sustentável, num total de oito sessões para 14 formandos e 18 

TREP que se destinaram a melhorar as competências ao nível da utilização e gestão do dinheiro. 
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8.3. PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (DO C.E.C.D. PARA COM AS SUAS PARTES INTERESSADAS) 

 

EIXOS VAL. 

PROJETO/ 
DINÂMICA OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

2
 -

 In
o

va
çã

o
 

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

CRI – Centro 
Recursos 

para a 
Inclusão 

Nº de escolas 
contactadas 

6 1 17% 

CAO Aventais 
Solidários 

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

 Nº de aventais 

20 0 N REAL 

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

Autarquia do 
concelho de 

Sintra 

Nº de 
participantes 

25 25 100% 

CEP Dia do 
ambiente 

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

Autarquia do 
concelho de 

Sintra 

Nº de 
participantes 

25 40 160% 

CFP/ 
CEP/ 
DGQ/ 

MC 

Cerimónia de 
Entrega de 
Diplomas a 
Empresas 

Socialmente 
Responsáveis 

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

Empresas do 
concelho de 

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

Sintra 

Nº de eventos 

1 1 100% 

UR Projeto 
Semente 

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

Quinta do 
Crestelo 

(Missionários 
da 

Consolata) 

Nº de sessões 
10 9 90% 

Nº de 
participantes 

 15 15 100% 

UR Aprender a 
Reciclar 

Implementar hábitos de reciclagem e 
separação de lixo. 

 Nº de ações de 
sensibilização 

2 2 100% 

SAD Coro Inclusivo 

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

Centro 
Lúdico das 

Lopas e 
Associação 

Teatromosca 

Nº de 
apresentações 
públicas 

2 1 50% 
TOTAL DE PROJETOS 8 

TAXA DE EXECUÇÃO 80% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 75% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 
NP – Não previsto; NR – Não realizado; 
T.A.E. – Taxa anual de execução. 
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ANÁLISE DE INDICADORES – PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

ComunicArte - A equipa responsável pelo ComunicArte realizou uma ação inserida numa acção ambiental nos 

Viveiros do CEP na Terrugem, Sintra. Esta acção foi vocacionada para agrupamento de escolas S. Julião da Barra.   

Aventais Solidários - A opção por aquisição de jalecas para cada um dos clientes dos dois grupos de artes culinárias, 

determinou a não realização em 2016 desta iniciativa. 

Dia da árvore - A ação do dia da árvore que envolveu cerca de 50 participantes, realizou-se no Parque Urbano de 

Mira Sintra em parceria com a Junta de freguesia de Agualva Mira Sintra, a C.M.S, a empresa Resiquimica, a Casa 

Seis, Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra e o TEATROMOSCA. Contou ainda com a Parceria interna do CAO 

que apresentou uma performance do AGITARTE. O Parque Urbano foi beneficiado com a plantação de 40 árvores 

(com o apoio financeiro da Resiquimica). Atendendo ao estado do tempo que não permitiu atividades exteriores 

durante a tarde, os participantes tiveram oportunidade de experimentar diversas atividades nos ateliers do CAO.  

Dia do ambiente - Esta ação de responsabilidade social corporativa foi realizada em parceria com a Parques de Sintra 

e envolveu 40 participantes (colaboradores e clientes do C.E.C.D. MIRA SINTRA e voluntários das empresas 

Resiquimica, Tabaqueira e Xecompex). Desta vez o espaço publico beneficiado foi o parque da Pena, através da 

remoção de infestantes de acácia que estão a colocar em perigo a restante flora autóctone do parque. 

Cerimónia de Entrega de Diplomas a Empresas Socialmente Responsáveis – No âmbito desta iniciativa foram 

distinguidas 33 empresas e 14 Entidades (Câmara Municipal de Sintra, União de Freguesias de Agulava Mira Sintra, 

ASAS TAP – Associação de Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP, CSQBV – Centro Social da Quinta da Boa 

Vista, Fundação CulturSintra, Infantário do Povo, Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, Junta de Freguesia 

da Encosta do Sol, União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar, União de Freguesias de 

Massamá e Monte Abraão, União de Freguesias de Queluz e Belas, Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém e IGC – 

Instituto Gulbenkian de Ciência e Junta de Freguesia de Rio de Mouro) 

Projeto Semente - Foi iniciado em Outubro, resultado da nossa parceria com os Missionários da Consolata (Quinta do 

Castelo) e consiste na dinamização de actividades, com o objectivo de aproximar os residentes da natureza e dos 

animais que vivem na quinta e promover o convívio com os utilizadores desse espaço, na sua maioria escuteiros. As 

actividades realizadas tiveram como base três temas: pintura, actividades de jardinagem, jogos tradicionais e 

actividades multiculturais, destinadas a promover a multiculturalidade subjacente à essência da Missão dos 

Missionários da Consolata. 

Coro Inclusivo - No sentido de facilitar a participação social e cultural dos clientes e colaboradores de uma forma 

transversal ao C.E.C.D. MIRA SINTRA e em conjunto com outros parceiros, foi desenvolvida a área do Canto na qual 

se registou o envolvimento de 24 participantes entre clientes, colaboradores e outros elementos da comunidade, 

nomeadamente ex-clientes SAD. Foi realizada uma apresentação pública resultante do trabalho desenvolvido nas 

sessões de ensaio semanais. 
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Neste âmbito, foram ainda realizadas as seguintes atividades não previstas em plano de atividades 2016: 
 

Semana aberta à comunidade (CFP) – Foram realizados 3 workshops de subordinados às temáticas de Impressão 

Serigráfica, Actividades Culinárias e Jardinagem (envasamento); 

Voluntariado Verão Jardim (CFP) - Abrir à comunidade a participação nas atividades de jardinagem durante o mês de 

Agosto. Esta atividade contou com 6 voluntários. 

 

8.4. PROJETOS NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

EIXOS VAL. 
PROJETO/ 
DINÂMICA OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

 

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

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

Empresas e 
Sociedade 

Civil 

Nº de 
participantes 

200 186 93% 

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

Mira Sintra 

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

Empresas 
do 

concelho 
de Sintra 

Nº de atividades 
/projetos de 
responsabilidade 
social 3 1 33% 

CAO Modernizar para 
Sentir II 

Remodelar mobiliário e 
equipamento de salas do CAO PMI, S.A. Nº de salas 

renovadas 
3 3 100% 

CAO Espaços de 
Sensações 

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

BPI 
Capacitar/

Outros 

Nº de salas 
snoezelen 
renovadas 

1 0 
N 

REAL 
Nº de atividades 
tipo de 
estimulação 
sensorial no CAO 3 0 

N 
REAL 

CAO Marca & 
Identidade 

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

SLA 

Nº de eventos de 
promoção 

1 4 400% 

Nº de protótipos 
3 4 133% 

SAD Sobre rodas 

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

Empresas 
do 

concelho 
de Sintra 

Nº de veículos  

1 0 
N 

REAL 

CMR Workshops 
temáticos 

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

 
Nº de ações 6 4 67% 
Nº de 
participantes 90 57 63% 
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EIXOS VAL. 
PROJETO/ 
DINÂMICA OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

desenvolvimento da criança. Volume de 
faturação 1 800 € 465 € 26% 

TOTAL DE PROJETOS 7 

TAXA DE EXECUÇÃO 102% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 55% 
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 

Modernizar para Sentir II - Com o apoio da Philips Morris/Tabaqueira, 3 salas do CAO foram renovados com 

equipamentos adaptados às necessidades atuais dos nossos clientes. Desta forma, todas as salas do CAO na Sede 

estão renovadas.  

Espaços de Sensações – Foram concretizadas as condições financeiras necessárias para a realização da recuperação 

do espaço da sala de Snoezelen na Sede através da submissão do Projecto Espaços de Sensações à Philips 

Morris/Tabaqueira. Ao longo do primeiro quadrimestre de 2017 será concretizada a obra de requalificação do 

espaço.  

Marca & Identidade – A marca criada com o apoio deste projecto, do âmbito do Programa Nacional para o 

Financiamento de Projectos do INR, I.P. 2015, foi apresentada em 2016 com a seguinte designação RRR – Roda a 

Rolha ao Teu Ritmo. Conta com quatro protótipos. Mantendo a parceria com a SLA, Lda. os produtos foram 

apresentados em duas feiras em Lisboa. Na zona de Sintra, realizou-se ainda a sua divulgação num evento do Belas 

Clube de Campo e no Centro Social da Quinta da Boavista. Em final de 2016 foi possível realizar o registo de Marca 

em nome do C.E.C.D. MIRA SINTRA Mira Sintra.  

Sobre rodas - Foi submetida uma candidatura que previa a aquisição de uma carrinha. Como não foi aprovada em 

alternativa procurou-se em 2016 manter a sustentabilidade da resposta social através da rentabilização do parque 

automóvel existente no C.E.C.D. MIRA SINTRA numa perspetiva de partilha e de imputação de recursos. 

Workshops temáticos – No âmbito da dinamização de novas áreas na CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação 

foram realizados 4 workshops que contaram com uma participação total de 57 participantes. Um dos workshops 

realizados no âmbito dos 40 anos do C.E.C.D. Mira Sintra abrangeu 10 colaboradores da valência SAC – Serviços de 

Apoio Central e AAG – Áreas de Apoio à Gestão e não foi cobrado valor. Por uma questão de maior angariação de 

participantes optámos por praticar preços mais reduzidos, estratégia que apresentou resultados no que se refere 

aos índices de participação. 

 

Neste âmbito, foram ainda realizadas as seguintes atividades não previstas em plano de atividades 2016: 
 

Ação de Voluntariado da Fundação Montepio (CAO) – possibilitou intervencionar um terraço no Edifício do Pendão, 

permitindo criar um espaço ecológico e de lazer para utilização dos nossos clientes, principalmente os da Unidade A. 
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Modernizar para Sentir III (CAO) - Através da parceria com a empresa Tabaqueira conseguimos adquirir uma verba 

que permitiu modernizar 3 salas com mobiliário adequado às necessidades dos clientes da Unidade A da Sede. Ainda 

foi possível no âmbito desta parceria submeter uma candidatura para a implementação de um espaço de snoezelen, 

consistindo na adaptação de 2 salas sujeitas a obra, a compra de materiais e equipamentos especializados de 

snoezelen. A aprovação deste financiamento foi conseguido no final de Dezembro 2016, o que permitirá a sua 

implementação no primeiro semestre de 2017. 

9. PARCERIAS  

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESULTADOS 

ATINGIDOS T.A.E. 

2 
– 

In
o

va
çã

o
 e

   
3 

– 
Su

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

N.º DE PARCERIAS OPERACIONAIS 144 158 110% 

Nº  DE CLIENTES ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 1646 1705 104% 
N.º  DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 12 14 117% 

Nº DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 14 10 71% 
Nº DE PARCERIAS PARA A SUSTENTABILIDADE 8 13 163% 

TOTAL DE PARCERIAS 178 195 110% 
Legenda 

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

 

ANÁLISE DE INDICADORES – PARCERIAS 

Ao longo de 2016, foram executadas 195 parcerias, das quais 158 (mais 22 do que em 2015) foram de âmbito 

operacional, 14 (menos 6 do que em 2015) de desenvolvimento e investigação, 10 (mais 1 do que em 2015) de 

Responsabilidade Social e 13 (mais 5 do que em 2015) de Sustentabilidade Social. O aumento do número de 

parcerias operacionais deve-se, em parte, à dinamização da atividade do CFP – Centro de Formação Profissional, no 

âmbito da FPCT – Formação Prática em Contexto de Trabalho. A diminuição do número de parcerias de 

desenvolvimento e investigação deve-se, essencialmente, ao términus dos projectos Força, Capacitar para a 

Cidadania. A diminuição do número de parcerias de responsabilidade social deve-se à redefinição da sua tipologia 

(após aprovação de Plano de Atividades 2016), fator que contribuiu para o aumento de parcerias de 

sustentabilidade. Em 2016, registou-se 1 nova parceria de desenvolvimento e investigação, 14 operacionais, 1 de 

responsabilidade social e 4 na área da sustentabilidade que se devem à implementação do projeto Jardins Cool, 

financiado pela Fundação Auchan em 2016. 
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10. 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% 75% 94% 

Taxa de satisfação  
85% 94% 111% 

Aferir o grau de satisfação dos colaboradores. 
Taxa de participação  

75% 78% 104% 
Taxa de satisfação  85% 88% 104% 

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

Nº de parceiros  
20 21 105% 

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  

90 154 171% 
Colaboradores 
participantes em  eventos 480 976 203% 
Nº médio de pirilampos 
vendidos por colaborador 

25 31 124% 

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

Nº de reclamações 
10 5 50% 

N.º de sugestões  
5 3 60% 

R/S com provimento 
100% 100% 100% 

Sessões de auto 
representantes CAO / UR 56 54 96% 
Participantes CAO / UR nas 
sessões de AR 
Convidados 16 16 100% 

Convidados 10 34 340% 
Sessões de auto 
representantes CFP 4 9 225% 
Participantes CFP nas 
sessões de AR 12 6 50% 
Clientes participantes 
convívios C.E.C.D. Mira 
Sintra 420 917 218% 

TAXA DE EXECUÇÃO 133% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO 94% 
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 
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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 2016, situou-se nos 94%, tendo-se verificado um aumento de 1% face ao 

período homólogo. A taxa de participação de clientes na avaliação de satisfação situou-se nos 75%. 

Relativamente à avaliação de satisfação de colaboradores, registou-se uma participação de 78%, o que representa 

um aumento de 9% face a 2015, tendo-se verificado um aumento da taxa de satisfação geral de 8% face a 2015, 

tendo superado o objetivo fixado em 3%. 

No que respeita aos parceiros, verificou-se uma taxa de satisfação de 100%, mantendo-se a tendência de 2014 e 

2015, superando, uma vez mais, em 15% face ao previsto. Em 2016 registou-se uma diminuição de participação de 

25 para 21 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 através de mecanismos de participação como o Banco de 

Ideias, verificou-se a participação de 154 cooperadores, 113 colaboradores e 41 clientes, nas 3 Assembleias Gerais 

realizadas em 2016. Relativamente à participação ativa dos clientes na vida institucional do C.E.C.D. Mira Sintra, 

verificou-se a apresentação de 6 reclamações, 5 na área da jardinagem e 1 na área da prestação de serviços de 

alimentação. Complementarmente, foram apresentadas 3 sugestões, uma relativa à alimentação, outra relativa ao 

edificado e manutenção da CMR e 1  referente aos serviços prestados. 

 

11. MELHORIA CONTÍNUA  

Eixo ATIVIDADE PLANEADO REALIZADO TAXA DE EXECUÇÃO 

4
 -

 Q
u

al
id

ad
e  N.º de ações de melhoria desenvolvidas  37 31 84% 

N.º de ações de melhoria encerradas 37 26 70% 

N.º de auditorias  7 0 0% 

N.º processos e procedimentos revistos 3 3 100% 

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 2016, foram sinalizadas 37 ações de melhoria/corretivas e executadas 26 no sentido de atuar 

sobre não conformidades e necessidades de melhorias detetadas. As ações de melhoria desenvolvidas foram, 

essencialmente, provenientes dos resultados da avaliação de satisfação, do relatório de atividades de 2015, de 

reuniões de equipa, das auditorias externas realizadas, das sugestões e reclamações apresentadas. 
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11.1. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS - BARREIRAS AO ACESSO E À CONTINUIDADE 

INDICADOR 2015 2016 T.A.E. 

N.º de Clientes 325 326 100,3% 
Candidaturas - Clientes 128 145 113% 

N.º de Clientes admitidos 51 61 120% 
N.º de Clientes com continuidade interna 289 289 100% 

N.º de Clientes encaminhados para a comunidade 18 13 72% 
N.º de candidatos em listas de espera 143 188 131% 

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

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 2016, tivemos um 

aumento de 13% de candidaturas recebidas face a 2015. Contudo, continuamos a registar um aumento do número 

de candidatos em lista de espera, tendo este valor aumentado em mais de 31%. O aumento do n.º de 

candidatos/clientes encaminhados para a comunidade deve-se ao facto de o CFP – Centro de Formação Profissional 

ter registado, no âmbito do processo de candidatura, 13 candidatos não elegíveis e ter proposto o seu 

encaminhamento para outras respostas da comunidade. O eventual alargamento de serviços continua a não estar 

previsto, mantendo-se, assim, a estratégia de consolidação dos serviços prestados pelo C.E.C.D. Mira Sintra. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Direção do C.E.C.D. Mira Sintra, tomou como princípio o cumprimento dos objetivos inscritos no Plano de 

Atividades 2016, tendo-se previsto uma taxa de concretização de 75%. Verificámos uma taxa de concretização de 

71%, com uma taxa média de execução global das atividades desenvolvidas de 90%, com os seguintes resultados nas 

diferentes valências/serviços:  

 

Taxa concretização Relatório de Atividades 2016 

Valência Tx. Execução Tx. Concretização 

IPI 124% 82% 
CRI 76% 86% 

CAO 83% 72% 
CFP 104% 73% 
CEP 104% 76% 
UR 72% 65% 

SAD 96% 80% 
CMR 81% 76% 
DGQ 86% 63% 

RHDC 68% 43% 
MC 101% 64% 

Taxa concretização RA 2016 90% 71% 
 

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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13. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 2016 

13.1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao estatuído, apresentamos as contas relativas ao ano de 2016, na moeda euro.  

Apesar da desfavorável conjuntura social, económica, política e financeira que se vive no nosso País, houve, aliado 

ao envolvimento habitual dos Diretores na Gestão global das valências e/ou serviços que dirigem, um notório e 

explicito esforço conjunto com os seus colaboradores, para diminuir os gastos gerais de funcionamento e aumentar 

as vendas e serviços prestados, como podemos verificar na explanação de contas.  

Deve ser ainda salientado que, numa altura de parcos recursos económicos e financeiros dirigidos ao setor social e 

de algumas ameaças ao futuro financiamento, a equipa de Gestão Administrativa e Financeira do CECD realizou boas 

negociações ao nível de contratos imprescindíveis ao funcionamento, conseguiu reduzir significativamente os 

timings de cumprimento e reporte, o que permitiu realizar uma gestão, assim como tomadas de decisão pertinentes 

e em tempo útil para a Cooperativa.  

Desta forma, torna-se possível este ano, obter o desejado equilíbrio entre os rendimentos e gastos e obter-se um 

resultado positivo. 

13.2. RENDIMENTOS  

Para o ano de 2016, a nossa previsão orçamental foi de 4.617.024 euros. No entanto, os valores realizados foram de 

4.584.500 euros. Constata-se assim uma redução nos rendimentos, no montante de 32.775 euros, correspondente a 

uma diferença inferior a 1 por cento face ao orçamento. 

Da análise às contas, conclui-se, que o desvio negativo mais significativo, face ao orçamento, se verificou na rubrica 

de subsídios à exploração (-133.755 euros; 3,94%). 

Os desvios positivos mais significativos a nível do orçamento ocorreram nas rubricas de outros rendimentos, que 

incluem as receitas das campanhas do Pirilampo (+11.067 euros; 22,13%), e os donativos (+40.327; 155,10%). De 

salientar também o acréscimo das Prestações de Serviços com +23.745 euros; 2,43% comparativamente ao 

orçamentado. 

Comparando com o exercício anterior, salienta-se um um acréscimo nas Vendas e Serviços Prestados (+32.275 

euros; 3,19%) e nos Subsídios à Exploração (+68.665 euros; 2,15%). Inversamente, verificou-se um decréscimo nos 

Juros Obtidos na ordem dos 9.811 euros; 54,97%). 

13.3. GASTOS 

O total de gastos previstos para o ano de 2016 foram de 4.604.122 euros. O realizado foi de 4.459.044euros. 

Regista-se face ao orçamento, uma redução de 145.330 euros, correspondente a 3,16%. 

Os gastos que mais contribuíram para esta redução, foram os outros gastos, nomeadamente os Encargos com 

Formandos, (-129.785 euros; 44,77%) e os gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos em geral (-59.178 

euros; 6,12%).  
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Os gastos que sofreram aumentos, mais significativos, comparativamente ao previsto, foram os de Depreciação e 

Amortização (+10.769 euros; 6,78%), face à incorporação de novos bens mas gastos esses compensados pelo 

aumento nos Subsídios ao Investimento.  

Comparativamente a 2015, evidencia-se uma diminuição nos Fornecimentos e Serviços Externos (-10.826 euros; 

1,18%) e no Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (-9.552 euros; 15,12%). Em sentido inverso, 

houve um aumento na rúbrica Outros Gastos (+29.391 euros; 15,38%), nomeadamente nos gastos com os 

formandos. 

13.4. RESULTADO  

O resultado líquido apurado no ano 2016 é de 125.456,44 euros positivos por via essencialmente de um aumento ao 

nível das vendas e serviços prestados e nos Subsídios à Exploração, em comparação com o ano anterior. 

  

 A autonomia financeira, apresenta um rácio de 67,47%, mantendo-se estável e significando 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.  

 

O rácio da liquidez geral é de 222,86% 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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14. BALANÇO E CONTAS 

14.1. BALANÇO 

RUBRICAS NOTAS 31-12-2016 31-12-2015 

                          ATIVO       
ATIVO NÃO CORRENTE       
Activos fixos tangíveis 6 786 636,71 895 572,39 
Propriedades de investimento       
Bens do Património histórico e cultural       
Activos  intangíveis 5 963,94 963,94 
Investimentos Financeiros 9 11 312,12 10 930,91 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       
    798 912,77 907 467,24 

ATIVO CORRENTE       
Inventários 7 11 329,97 11 148,77 
Créditos a receber 8 142 652,57 114 007,27 
Estado e outros entes públicos 12   5 179,74 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       
Outros ativos correntes 8 169 175,12 183 852,79 
Diferimentos 10 26 081,92 28 477,40 
Caixa e depósitos bancários 4 1 756 719,03 1 674 633,51 
    2 105 958,61 2 017 299,48 

TOTAL DO ACTIVO   2 904 871,38 2 924 766,72 

        
              FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       
                         FUNDOS PATRIMONIAIS       
Fundos 11 20 156,49 19 481,49 
Excedentes Técnicos       
Reservas 11 1 741 168,50 1 741 168,50 
Resultados transitados 11 -326 154,30 -354 938,73 
Excedentes de revalorização       
Outras variações no  fundos patrimoniais 11 399 285,98 501 407,52 
Resultado líquido do período 11 125 456,44 28 784,43 
        
TOTAL CAPITAL FUNDOS PATRIMONIAIS   1 959 913,11 1 935 903,21 

        
                           PASSIVO       
 PASSIVO NÃO CORRENTE       
Provisões       
Provisões Especificas       
Financiamentos obtidos       
Outros passivos correntes       
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RUBRICAS NOTAS 31-12-2016 31-12-2015 

 PASSIVO CORRENTE       
Fornecedores 8 105 484,27 99 229,14 
Adiantamentos de clientes       
Estado e outros entes públicos 12 97 121,88 95 917,11 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       
Financiamentos obtidos       
Diferimentos 10 298 668,46 295 488,72 
Outros passivos correntes 8 443 683,66 498 228,54 
Outros passivos financeiros       
    944 958,27 988 863,51 

TOTAL DO PASSIVO   944 958,27 988 863,51 

        
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO   2 904 871,38 2 924 766,72 
 

14.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS  

RUBRICAS NOTAS 2016 2015 

Vendas e Serviços Prestados 13 1 042 583,84 1 010 309,14 
Subsídios à Exploração 20 3 257 945,85 3 189 281,34 
Ganhos/perdas Subsid./Assoc./Emp.Conj.   0,00 0,00 
Variação nos inventários da produção 7 5 078,48 2 138,40 
Trabalhos para a própria entidade   0,00 0,00 
Custo Mercadorias Vend./Matérias Cons. 7 -53 629,42 -63 181,53 
Fornecimentos e serviços externos 14 -907 241,95 -918 068,07 
Gastos com o pessoal 15 -3 106 348,52 -3 100 037,86 
Ajustam. de invent. (perdas/reversões)   0,00 0,00 
Imp. Dívidas a receber (perdas/revers.) 16 -1 466,30 -6 597,08 
Provisões (aumentos/reduções)   0,00 0,00 
Imp. Invest. não Dep./Amort.(perd/revers)   0,00 0,00 
Aumentos/reduções de justo valor   51,30 0,00 
Outros rendimentos 17 270 553,70 258 570,16 
Outros gastos 18 -220 496,67 -191 105,89 
RES. ANTES DEPREC.,GASTOS FINANC. E IMP   287 030,31 181 308,61 

        
Gastos/reversões de Deprec. e Amort. 5, 6 -169 609,74 -170 371,35 
Imp.Invest.Deprec./amort.(perdas/revers)   0,00 0,00 
RES.OPERAC.(ANTES GASTOS FINANC. E IMP)   117 420,57 10 937,26 

        
Juros e rendimentos similares obtidos 19 8 035,87 17 847,17 
Juros e gastos similares suportados   0,00 0,00 
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS   125 456,44 28 784,43 
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RUBRICAS NOTAS 2016 2015 

Imposto sobre o rendimento do período   0,00 0,00 
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 11 125 456,44 28 784,43 
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14.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 

DESCRIÇÃO Notas 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 
Interesses 
minoritári

os 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais Fundos 
Excedentes 

Técnicos 
Reservas 

Resultados 
Transitados 

Reservas 
legais 

Excedentes 
revalorização 

Outras 
variações 

fundos patrim. 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015 1   18 671,49  
                       

-    
     1 741 168,50         (326 614,63) 

                 

-    

                                

-    
         621 097,80           (28 324,10)  2 025 999,06  

                            

-    
2 025 999,06  

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                         

Primeira adoção de novo referencial 

contabilístico 
                        

Alterações de políticas contabilísticas                         

Diferenças de conversão de demonstrações 

financeiras 
                        

Realiz. do excedente de revaloriz. de ativos 

fixos tang. e intang. 
                        

Excedentes de realiz. do excedente de 

revaloriz. de ativos fixos tang. e intang. 
                        

Ajustamentos por impostos diferidos                         

Outras alterações reconhecidas nos fundos 

patrimoniais 
                 (28 324,10)                   28 324,10  

                                

-    
    

  2 
                      

-    

                       

-    

                                

-    
         (28 324,10) 

                 

-    

                                

-    

                                

-    
            28 324,10  

                                

-    

                            

-    

                             

-    

                          

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3                           28 784,43         28 784,43        28 784,43  

RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3                           57 108,53         28 784,43  
                            

-    
     28 784,43  

OPERAÇÕES C/ INSTITUIDORES NO 
PERÍODO 

                  
                                

-    
    

Fundos   
         

810,00  
              

                   

810,00  
  

                

810,00  

Subsídios, doações e legados                      (119 690,28)      (119 690,28)   (119 690,28) 

Outras operações                   
                                

-    
  

                             

-    

  5 
         

810,00  

                       

-    

                                

-    

                                

-    

                 

-    

                                

-    
       (119 690,28) 

                                

-    
   (118 880,28) 

                            

-    
 (118 880,28) 

POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2015 
6=1+2

+3+5 
  19 481,49  

                       
-    

     1 741 168,50         (354 938,73) 
                 
-    

                                
-    

         501 407,52              28 784,43    1 935 903,21  
                            

-    
  1 935 903,21  
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DESCRIÇÃO Notas 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Interesses 
minoritários 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais Fundos 
Excedentes 

Técnicos 
Reservas 

Resultados 
Transitados 

Reservas 
legais 

Excedentes 
revalorização 

Outras 
variações 

fundos patrim. 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

                          

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 6   19 481,49  
                       

-    
 1 741 168,50   (354 938,73)                  -    

                                

-    
         501 407,52              28 784,43    1 935 903,21  

                            

-    
  1 935 903,21  

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                         

Primeira adopção de novo refrencial 

contabilístico 
                        

Alterações de políticas contabilísticas                         

Diferenças de conversão de demonstrações 

financeiras 
                        

Realiz. do excedente de revaloriz. de ativos 

fixos tang. e intang. 
                        

Excedentes de realiz. do excedente de 

revaloriz. de ativos fixos tang. e intang. 
                        

Ajustamentos por impostos diferidos                         

Outras alterações reconhecidas nos fundos 

patrimoniais 
                 28 784,43                 (28 784,43) 

                                

-    
    

  7 
                      

-    

                       

-    

                                

-    
         28 784,43                   -    

                                

-    

                                

-    
         (28 784,43) 

                                

-    

                            

-    

                             

-    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8                        125 456,44        125 456,44          125 456,44  

RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8                           96 672,01        125 456,44  
                            

-    
      125 456,44  

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO 
PERÍODO 

                  
                                

-    
    

Fundos   
         

675,00  
              

                   

675,00  
  

                

675,00  

Subsídios, doações e legados                     (102 121,54)       (102 121,54)       (102 121,54) 

Outras operações                   
                                

-    
  

                             

-    

  10 
         

675,00  

                       

-    

                                

-    

                                

-    
                 -    

                                

-    
      (102 121,54) 

                                

-    
    (101 446,54) 

                            

-    
    (101 446,54) 

POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2016                                                                                                                        
11= 

6+7+8

+10 
  20 156,49  

                       
-    

 1 741 168,50     (326 154,30)                  -    
                                
-    

         399 285,98           125 456,44     1 959 913,11  
                            

-    
  1 959 913,11  
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14.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

 

RUBRICAS NOTAS 
PERIODOS 

2016 2015 

        

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo       

Recebimentos de clientes e utentes   1 122 755,66 1 105 071,11 

Pagamentos de subsídios       

Pagamentos de apoios       

Pagamentos de bolsas   -151 160,30 -114 841,36 

Pagamentos a fornecedores   -982 975,10 -1 038 700,37 

Pagamentos ao pessoal   -2 147 413,53 -2 004 795,29 

Caixa gerada pelas operações   -2 158 793,27 -2 053 265,91 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento       

Outros recebimentos/pagamentos   2 242 382,72 2 095 200,21 

        

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)   83 589,45 41 934,30 

        

Fluxos de caixa das actividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Activos fixos tangiveis   -19 672,72   

Activos intangíveis       

Investimentos financeiros     -1 393,57 

Outros ativos     -30 196,70 

Recebimentos provenientes de:       

Activos fixos tangiveis       

Investimentos financeiros       

Outros ativos   9 836,36 1 200,00 

Subsídios ao investimento       

Juros e rendimentos similares   7 807,63 16 927,25 

Dividendos       
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RUBRICAS NOTAS 
PERIODOS 

2016 2015 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)   -2 028,73 -13 463,02 

        

Fluxos de caixa das actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos       

Realização de fundos   585,00 690,00 

Cobertura de prejuízos       

Doações       

Outras operações de financiamento     6 555,90 

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos       

Juros e gastos similares   -45,20   

Dividendos       

Redução de fundos   -15,00   

Outras operações de financiamento       

        

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)   524,80 7 245,90 

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   82 085,52 35 717,18 

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período   1 674 633,51 1 638 916,33 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   1 756 719,03 1 674 633,51 
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15.  ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2016 

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 2016, 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 e alterações da Portaria n.º 220/2015 de 24 

de julho bem como do Aviso n.º 8259 de 29 de julho. 

 

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 activos 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 transacção fluam para a entidade; 

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade. 
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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: 

 

Créditos a receber 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 “Outros Ativos e Passivos Correntes” 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; 

 

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 2016 detalha-se 

conforme se seguem: 

            

   2016  2015 

      
Numerário 477,65  813,77 
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Depósitos à ordem 933 162,68  695 762,50 

Depósitos a prazo 823 078,70  978 057,24 

   1 756 719,03   1 674 633,51 

            

  

5 - ATIVOS INTANGÍVEIS  

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações. 

    2016 

     

   Projectos   Outros  

   de Programas Propriedade activos  

   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  18 545,70 80,81  18 626,51 

 Amortizações do exercício      

 Saldo final   18 545,70 80,81   18 626,51 

        
Activos líquidos   847,22 116,72   963,94 

                
        
        

        
    2015 

     

   Projectos   Outros  

   de Programas Propriedade activos  

   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  13 689,08 80,81  13 769,89 

 Amortizações do exercício  4 856,62   4 856,62 

 Saldo final   18 545,70 80,81   18 626,51 

        
Activos líquidos   847,22 116,72   963,94 

                

 

6 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 
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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: 

 

2016 

     

   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 3 118 812,99 1 192 848,19 446 780,43 535 282,73 56 668,39 7 005,51 5 415 947,96 

 Aquisições  1 321,01 46 410,70  14 263,36    61 995,07 

 Outras         

 Transferências e abates    -2 038,40   -1 321,01 -3 359,41 

 Saldo final 58 549,72 3 120 134,00 1 239 258,89 444 742,03 549 546,09 56 668,39 5 684,50 5 474 583,62 

           
Amortizações acumuladas e         
perdas por imparidade         

 Saldo inicial  2 398 347,69 1 122 239,24 416 296,34 530 455,82 53 036,48  4 520 375,57 

 Amortizações do exercício  120 273,76 31 948,45 13 705,08 3 652,61 29,84  169 609,74 

 Transferências e abates    -2 038,40    -2 038,40 

 Saldo final   2 518 621,45 1 154 187,69 427 963,02 534 108,43 53 066,32   4 687 946,91 

           
Activos líquidos 58 549,72 601 512,55 85 071,20 16 779,01 15 437,66 3 602,07 5 684,50 786 636,71 

                      
           
           

           
2015 

        

   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 3 097 955,93 1 177 708,57 452 411,75 534 694,42 56 668,39 52 160,78 5 430 149,56 

 Aquisições  20 857,06 15 139,62 13 323,00 588,31   49 907,99 

 Alienações         

 Transferências de AFT em curso    -18 954,32   -45 155,27 -64 109,59 

 Saldo final 58 549,72 3 118 812,99 1 192 848,19 446 780,43 535 282,73 56 668,39 7 005,51 5 415 947,96 

           
Amortizações acumuladas e         
perdas por imparidade         

 Saldo inicial  2 275 816,11 1 097 639,14 421 674,00 526 771,39 51 914,52  4 373 815,16 

 Amortizações do exercício  122 531,58 24 600,10 13 576,66 3 684,43 1 121,96  165 514,73 

 Transferências e abates    -18 954,32    -18 954,32 

 Saldo final   2 398 347,69 1 122 239,24 416 296,34 530 455,82 53 036,48   4 520 375,57 

           
Activos líquidos 58 549,72 720 465,30 70 608,95 30 484,09 4 826,91 3 631,91 7 005,51 895 572,39 
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7 – INVENTÁRIOS 

Em 2016 e em 2015, os inventários eram detalhados conforme se segue:  

 

                

  2016   2015 

  Quantia Perdas por Quantia   Quantia Perdas por Quantia 

  bruta imparidade líquida   bruta imparidade líquida 
                

Mercadorias 1 364,36   1 364,36   1 875,62   1 875,62 

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 3 033,59   3 033,59   2 006,80   2 006,80 

Produtos acabados e intermédios 6 932,02   6 932,02   7 266,35   7 266,35 

  11 329,97 0,00 11 329,97   11 148,77 0,00 11 148,77 

                

 

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 2016 e em 2015 é 

detalhado conforme se segue: 

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS         
          

  2016   

    MP, subsid.     

  Mercadorias consumo Total   

Saldo inicial 1 875,62 2 006,80 3 882,42   

Compras 2 762,57 52 702,57 55 465,14   

Regularizações 910,62 -2 230,81 -1 320,19   

Saldo final -1 364,36 -3 033,59 -4 397,95   

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 4 184,45 49 444,97 53 629,42   

          
          

          
          

  2015   

    MP, subsid.     

  Mercadorias consumo Total   

Saldo inicial 0,00 4 843,60 4 843,60   

Compras 503,68 59 657,49 60 161,17   

Regularizações 1 555,49 503,69 2 059,18   

Saldo final -1 875,62 -2 006,80 -3 882,42   

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 183,55 62 997,98 63 181,53   

          
          

          

VARIAÇÃO PRODUÇÃO         
          

  2016   

  
Produtos 

acabados e 
intermédios 

      

  Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 7 266,35     7 266,35 

Regularizações -5 412,81     -5 412,81 
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Saldo final -6 932,02     -6 932,02 

Variação dos inventários da produção -5 078,48 0,00 0,00 -5 078,48 

          
          

          
          

  2015   

  Produtos       

  acabados Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 7 187,12     7 187,12 

Regularizações -2 059,17     -2 059,17 

Saldo final -7 266,35     -7 266,35 

Variação dos inventários da produção -2 138,40 0,00 0,00 -2 138,40 

          

 

 

8 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

 

As categorias de ativos financeiros em 2016 e em 2015 são detalhadas conforme se segue: 

Activos Financeiros   

  
Activos não abrangidos pela IFRS 7 (custo histórico) 

31 de Dezembro de 2016   

    

Activos Correntes   

Créditos a receber 142 652,57 

Outros ativos correntes 169 175,12 

  311 827,69 

    

    

31 de Dezembro de 2015   

    

Activos Correntes   

    

Créditos a receber 114 007,27 

Outros ativos correntes 183 852,79 

  297 860,06 

    

    

    

Passivos Financeiros   

  
Activos não abrangidos pela IFRS 7 (custo histórico) 

31 de Dezembro de 2016   

    

Passivos Correntes   

    



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2016 

CECD_103-01                                                                                                                                                                                               68/ 74 

 

Fornecedores 105 484,27 

Adiantamentos de clientes   

Outros passivos correntes 443 683,66 

  549 167,93 

    

31 de Dezembro de 2015   

    

Passivos Correntes   

    

Fornecedores 99 229,14 

Adiantamentos de clientes   

Outros passivos correntes 498 228,54 

 
597 457,68 

  

 

A rúbrica de “outros passivos correntes” inclui o montante de 381.149,19 referente a estimativa de férias, subsídio de 

férias e respectivos encargos para a segurança social, a pagar aos funcionários em 2017. 

 

Créditos a receber e outros ativos correntes  

Em 2016 e em 2015 as contas a receber apresentavam a seguinte composição: 

 

                    

   2016  2015 

     Quantia     Quantia  

   Quantia Imparidade escriturada  Quantia Imparidade escriturada 

   bruta acumulada líquida  bruta acumulada líquida 
          
Correntes:    

 
   

 Créditos a receber 231 356,48 -88 703,91 142 652,57  201 244,88 -87 237,61 114 007,27 

 Outros ativos correntes  169 175,12  169 175,12  183 852,79  183 852,79 

   400 531,60 -88 703,91 311 827,69  385 097,67 -87 237,61 297 860,06 

                    

 

  Outros activos financeiros       
          

    2016   2015 
          

Disponibilidades:       

  Caixa 477,65   813,77 

  Depósitos à ordem 933 162,68   695 762,50 

  Depósitos a prazo 823 078,70   978 057,24 

    1 756 719,03   1 674 633,51 
          

 

 

9 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

As categorias de investimentos financeiros em 2016 e em 2015 são detalhadas conforme se segue: 
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    2016   2015 
          

Investimentos noutras empresas:       

  Participações de Capital 319,83   319,83 

Outros investimentos financeiros:     
  Fundos 3 767,56   3 767,56 

  Outros 7 224,73   6 843,52 

    11 312,12   10 930,91 
          
          

 

 

10 – DIFERIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS 

As categorias de diferimentos ativos e passivos em 2016 e em 2015 são detalhadas conforme se segue: 

            

      2016   2015 

  Activos         

  Gastos a reconhecer         

  Subcontratos   1 408,88   1 740,00 

  Contratos de manutenção   3 532,86   4 093,74 

  Conservação e reparação   1 320,74   1 307,79 

  Material de escritório   0,00   0,00 

  Material de limpeza   0,00   0,00 

  Deslocações e estadas   731,70   0,00 

  Rendas   1 308,15   1 306,43 

  Seguros   10 231,16   9 636,53 

  Quotizações   430,23   305,19 

  Outros   7 118,20   10 087,72 

  Total   26 081,92   28 477,40 

  Passivos         

  Rendimentos a reconhecer         

  Subsídios à exploração   255 160,13   255 160,13 

  Outros   43 508,33   40 328,59 

      298 668,46   295 488,72 

            

 

 

11 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

Os movimentos ocorridos durante o ano de 2016 nas rúbricas de fundos patrimoniais detalham-se conforme segue: 

            

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

            

Capital realizado 19 481,49 690,00 15,00   20 156,49 

Reservas Legais 7 211,49       7 211,49 

Outras Reservas 1 733 957,01       1 733 957,01 

Resultados Transitados -354 938,73 28 784,43     -326 154,30 

Outras variações capital próprio 501 407,52 28 470,16 130 591,70   399 285,98 

Resultado Líquido 28 784,43 125 456,44 -28 784,43   125 456,44 

  1 935 903,21 183 401,03 101 822,27 0,00 1 959 913,11 

           
            

Decomposição da rubrica de outras variações no capital próprio       
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Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

            

Subsídios ao investimento 501 407,52 28 470,16 130 591,70   399 285,98 

  501 407,52 28 470,16 130 591,70 0,00 399 285,98 

 

 

12 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS  

Em 2016 e em 2015 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição: 

                  

  2016  2015 
         

  Activo  Passivo  Activo  Passivo 

         
Retenção de impostos sobre rendimento   18 514,94    17 252,74 

 Imposto sobre o valor acrescentado    21 148,48    19 501,73 

 Contribuições para a Segurança Social    57 458,46  5 179,74  59 162,64 
         

  0,00  97 121,88  0,00  95 917,11 

                  

 

13 – RÉDITO 

O rédito reconhecido em 2016 e em 2015 é detalhado conforme se segue: 

 

        
  2016   2015 

        

Venda de bens 40 925,55   31 752,79 

Prestação de serviços 1 001 658,29   978 556,35 

  1 042 583,84   1 010 309,14 

        

 

14 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 2016 e em 2015 é detalhada conforme se 

segue: 

            

   2016  2015       

 Subcontratos  101 081,41  103 277,74 

 Trabalhos especializados  40 297,49  63 103,16 

 Publicidade e propaganda  554,15  17,73 

 Vigilância e Segurança  7 562,76  7 562,76 

 Honorários  61 465,94  56 960,82 

 Conservação e reparação  96 929,90  89 956,03 

 Outros serviços especializados  60,00  0,00 

 Materiais  35 712,50  29 746,39 

 Energia e fluidos  181 908,19  183 621,60 

 Deslocações, estadas e transportes 51 306,67  57 776,33 

 Rendas e alugueres  54 633,92  48 075,42 

 Comunicação  16 097,01  17 393,09 

 Seguros  24 321,47  23 086,81 

 Contencioso e Notariado  368,68  45,00 

 Limpeza, higiene e conforto  44 422,82  45 514,05 
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 Outros:     

 Alimentação  159 086,41  154 221,78 

 Diversos  31 432,63  37 709,36 
      

   907 241,95   918 068,07 

            

 

15 – GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 2016 e em 2015 é detalhada conforme se segue: 

            

   2016  2015 

Remunerações dos orgãos sociais     
Remunerações do pessoal  2 512 473,93  2 537 988,62 

Indemnizações   16 085,71  18 036,57 

Encargos sobre remunerações  495 681,19  472 406,70 

Seguros de ac. trabalho e doenças prof.  41 378,72  22 494,91 

Outros  40 728,97  49 111,06 

   3 106 348,52  3 100 037,86 

            

 

O número médio de funcionários ao longo do ano foi de 211, sendo que o número de horas trabalhadas foi de 290.142 

horas.  
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16 – IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 

A rubrica de “imparidades de dívidas a receber” nos exercícios findos em 2016 e em 2015 é detalhada conforme se 

segue: 

            

      2016   2015 

            

Créditos a receber   1 466,30   6 597,08 

Outros devedores         

      1 466,30   6 597,08 

            

 

17 - OUTROS RENDIMENTOS 

A rubrica de “outros rendimentos” nos exercícios findos em 2016 e em 2015 é detalhada conforme se segue: 

                

      2016   2015     
                
Correcções relativas a períodos 
anteriores   11 214,95   2 824,87     
Descontos de pronto pagamento obtidos   210,34   0,00     
Ganhos em inventários   306,93   0,00     
Alienações - AFT   609,76   0,00     
Indemnizações-sinistros   0,00   1 200,00     
Imputação de subsídios para 
investimento   130 591,70   126 550,04     
Donativos   66 326,43   64 667,95     
Outros:   61 293,59   63 327,30     
  Campanha do pirilampo   61066,53   63 219,76     
  Outros   227,06   107,54     
      270 553,70   258 570,16     

                
                
                
Os valores registados na rubrica das correcções relativas a períodos anteriores a 2016 referem-se a acertos de estimativas de subsidio 
de ferias 
e acertos de provisão efectuadas em excesso relativas a 2015, bem como ao excesso da estimativa do prémio extraordinário 
 

18 – OUTROS GASTOS E PERDAS 

A rubrica de “outros gastos” nos exercícios findos em 2016 e em 2015 é detalhada conforme se segue: 

            
      2016   2015 

            

Impostos   1 237,35   878,33 

Perdas em inventários   7 561,20   0,00 

Outros   211 698,12   190 227,56 

      220 496,67   191 105,89 

            

 

19 - JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS 

A rubrica de “juros e gastos similares obtidos” nos exercícios findos em 2016 em 2015 é detalhada conforme se segue: 
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      2016   2015 

            

Juros de depósitos   8 035,87   17 847,17 

Juros de financiamentos concedidos     

Diferenças de cambio favoraveis         

      8 035,87   17 847,17 

            

 

20 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

A rubrica de “subsídios à exploração” nos exercícios findos em 2016 e em 2015 é detalhada conforme se segue:  

          

    2016   2015 
          

Ministério da Educação e Ciência 369 711,08   367 456,25 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social:       

     ISS 1 708 102,08   1 690 259,69 

     IEFP/POPH 330 683,01   785 469,42 

     POR LISBOA 470 877,27   0,00 

     INR, IP 11 717,34   9 205,65 

Outros 366 855,07   336 890,33 

    3 257 945,85   3 189 281,34 

          
 

21-  ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO  

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas pela Direção e 

autorizadas para emissão em 0x de março de 2017. 

Não se registaram eventos subsequentes que pela sua relevância e materialidade sejam considerados importantes. 

 

Mira–Sintra, 0x de março de 2017 

 

A Direção                                                                                                                                         O Contabilista Certificado 
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16. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2016 

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 apurado no exercício de 2016 no valor de 

Euros: 125.456,44 euros se transfira para as seguintes contas: XXXXXXXXX 

 

Mira Sintra, 08 de março de 2017. 

 

 

 

A Direção 

 

Presidente: Carmen Duarte          

Vice-Presidente: João Luís          

Secretário: Joaquim Vicente de Oliveira        

Tesoureiro: António Matos         

Vogais:  Luís Pirão        ______________ 

Paulo Parracho Filipe        _______ 

Patrícia Maltesinho    _____________________________  

  

 


