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1.  ENQUADRAMENTO  

O Relatório de Atividades e Contas de 2019 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 do Conselho de 

Administração definido para o triénio 2017-2019.  

 

De forma global, ao nível das Valências do CECD destacamos os seguintes aspetos: 

 

Na EE – Educação Especial, a Intervenção Precoce na Infância (IPI) registou-se uma maior normalização dos 

procedimentos entre todos os elementos das diferentes equipas que constituem a Equipa Local de Intervenção 

Precoce na Infância de Sintra Oriental. Não ocorreu o crescimento de número de casos de anos anteriores ao longo do 

ano, no entanto, o número médio de casos na ELI Sintra Oriental é três vezes superior ao inicialmente previsto pelo 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI), estando esta equipa, segundo dados deste mesmo organismo, com 

uma capacidade de resposta de 42%. Esta capacidade de resposta foi conseguida à custa de uma reorganização 

constante de prioridades que chegaram à coordenação da equipa e de realização de Planos de Intervenção ajustados 

em função da capacidade de resposta existente e não tanto pelas reais necessidades das crianças e suas famílias. 

Continuou-se a priorizar o apoio a crianças entre os 0 e os 3 anos, assegurando desta forma a totalidade de casos 

referenciados. A priorização da realização das entrevistas iniciais permitiu uma deteção muito precoce dos casos, no 

entanto, a mobilização de dois elementos da equipa para esta ação teve impacto significativo na gestão semanal dos 

apoios. O trabalho efetuado pela equipa técnica tem-se centrado muito no apoio direto a crianças e famílias, muito 

acima do previsto (143%), por questões de expectativas das famílias, da comunidade e dos outros serviços, 

principalmente da saúde, que, por falta de capacidade de respostas, esperam que as equipas das ELI providenciem um 

serviço que não lhes está atribuído. A equipa técnica sente-se diretamente envolvida com estas situações e substitui-

se aos serviços que deveriam prestar o apoio necessário, prestando estas o apoio direto, prolongado no tempo, com 

intervenção reabilitativa e de âmbito terapêutico.  

 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) em 2019 continuou a apoiar os 15 Agrupamentos de Escolas parceiros nos 

Concelhos de Sintra, Odivelas e Loures. Desde a publicação do Decreto-Lei da Educação Inclusiva em julho de 2018, 

recebido pelas escolas com grande preocupação e insatisfação, que se assiste a uma maior diversidade de respostas 

entre escolas. Esta diferença sempre existiu, entre escolas mais inclusivas e escolas com maior rigidez na adequação 

das respostas, mas em 2019 registaram-se grandes evoluções em algumas escolas na forma como acolhem alunos 

com necessidades específicas, mas noutras escolas algum retrocesso nesta capacidade foi registado. A maior 

autonomia das escolas tanto permitiu flexibilizar mais as aprendizagens como também permitiu às escolas optarem 

por procedimentos menos flexíveis. Em algumas escolas a intervenção é apenas focada em processos que facilitem a 

inclusão de todos os alunos, onde a equipa do CRI é vista como um recurso facilitador em todos os contextos de 

aprendizagem (na sala de aula, no recreio, no refeitório) enquanto que noutras escolas o CRI é mobilizado apenas 
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para processos de reabilitação, focados na deficiência do aluno, com uma intervenção individual e muito baixa 

capacidade de generalização destas aprendizagens noutros contextos de vida do aluno.  

 

No ano de 2019 o CAO - Centro de Atividades Ocupacionais, desenvolveu os compromissos previstos em plano de 

atividades de um modo geral, perspetivando a qualidade e a solidez das respostas para as pessoas apoiadas, motivado 

pela inovação e criatividade, refletida nas ações, atividades e projetos desenvolvidos.   

Implementou-se a ferramenta farol do cliente, o Plano Individual da Pessoa Apoiada – PIPA, que de uma forma 

simples passa a espelhar os objetivos de vida das pessoas apoiadas, os seus interesses, gostos, motivações e sonhos 

na primeira pessoa. Mais fácil de operacionalizar, esta ferramenta centra-se nos temas/áreas a acionar para cada 

projeto de vida, de cada pessoa.  

Na lógica das áreas de vida das pessoas apoiadas que se preconiza, entende-se destacar:   

 

A Comunicação e Tecnologias, que para além de desenvolver, garantir e assegurar a literacia funcional das pessoas 

apoiadas, como a leitura, escrita e cálculo, realizou um produto já há muito sonhado – a Agenda CECD - acarinhada 

por todos, desde os autores, familiares, a colaboradores e parceiros.   

 

A Área Artística continua em desenvolvimento, introduzindo-se novas dinâmicas de atuação, são o exemplo disso, o 

AgitArte Comunidade que assume uma nova dimensão, na área de sensibilização para uma cidadania mais inclusiva. 

Desta feita, contamos com protocolos realizados com dois Colégios privados que contratualizaram o AgitArte para 

desenvolvimento de ações que têm como pano de fundo o drama e o teatro, dinamizado pelos clientes do CAO em  

co-criação com as técnicas facilitadoras.   

 

O Desporto, é uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos, nas suas diferentes modalidades, com a 

particularidade de funcionar cada vez mais na comunidade, através de protocolos com Associações Desportivas e/ou 

Recreativas. São exemplos: o Ténis, o Karaté, o Taekwondo, a Ginástica, a Equitação, a Natação, o Yoga, entre outras.   

 

Os Ateliers integraram a dinâmica das atividades internas, permitindo, por um lado, a diversificação das aprendizagens 

dos clientes, mas também a estimulação para a inovação e criatividade, por parte dos colaboradores que os 

dinamizam. São exemplos, o Atelier de Fotografia, Escultura e Pintura, o laboratório de construção de peças em 

madeira na comunidade – o Fablab, entidade gerida pela Câmara Municipal de Sintra.  

 

Os Programas de Férias, e as Ações Inclusivas são das atividades mais acarinhadas pelas pessoas apoiadas, 

correspondendo muitas das vezes às únicas férias com amigos/pares das mesmas idades e interesses. Como tem 

vindo a ser hábito, dedicámos uma semana às férias de Inverno, com carácter desportivo e em cooperação com a 

Oeiras International School, e às férias de Verão, que procuramos dinamizar em diferentes locais e zonas geográficas, 

permitindo a diversão, o acesso a programas culturais dos participantes e o consequente descanso das famílias.  

 



 

Relatório de Atividades e Contas 2019 

 

CECD_103-01                                                                                                                                                                                                      

5/ 74 

 

Os Grupos de Cuidadores, assumem à data de hoje uma fase mais madura, permitindo aos seus intervenientes serem 

os dinamizadores dos temas, do suporte mútuo a nível relacional, afetivo e emocional uns dos outros. A concretização 

deste suporte passa para além das fronteiras do CECD, justamente porque os pais programam atividades e vivências 

na comunidade.   

 

As competências para ASU (Atividades Socialmente Úteis), são cada vez mais apuradas, centradas nos clientes, sendo 

consideradas as avaliações dos perfis uma ferramenta fulcral para o sucesso das integrações. Esta área tende sempre 

para o crescimento, quer pela vontade dos próprios clientes, quer pela valorização e dignificação das pessoas 

apoiadas. Assiste-se também cada vez mais à sensibilidade das várias entidades na comunidade, ao estarem recetivas 

a receber estas experiências de integração.   

 

Por fim, assiste-se ao crescimento das parcerias com empresas no âmbito da Responsabilidade Social, acrescentando 

valor para ambos as partes, através da valorização da pessoa com Deficiência Intelectual e Desenvolvimental (DID), da 

sustentabilidade por via da compra dos produtos artesanais do CAO, e pelo voluntariado empresarial. Destacaríamos 

o Montepio, a Impacteam, a Jungheinrich, e o grupo Mosqueteiros.  

 

Terminamos o ano 2019 conscientes que tivemos um ano de franco crescimento e diversificação das atividades 

dirigidas às pessoas apoiadas, mas também que o percurso é para continuar, com novos desafios e novas exigências, 

um novo trilhar de caminhos. Referimo-nos à área da investigação-ação nos temas da saúde mental, 

do envelhecimento dos clientes e suas famílias, bem como, a criação de novas respostas ajustadas a novos perfis de 

clientes, os mais novos, aqueles que depois de terminado o seu percurso escolar necessitam de prosseguir com o seu 

futuro, com uma maior participação na comunidade, de uma forma transversal.  

 

O CFP – Centro de Formação Profissional, desenvolveu 10 ações de formação, das quais 9 de Formação Inicial e 1 de 

Formação Continua. Foram abrangidos 61 formandos e atingiu-se um volume de formação de 69.762 horas. Em 

relação ao Centro de Recursos para a Formação e Emprego, manteve-se um bom relacionamento com os dois Serviços 

de Emprego (Amadora e Sintra). Durante o ano de 2019 foram apoiados 163 beneficiários nas diferentes tipologias de 

intervenção: Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego; Apoio à Colocação e Apoio Pós – 

Colocação. Mantiveram-se as parcerias com as Escolas do Ensino Básico e Secundário, do Concelho de Sintra e 

Amadora, para o desenvolvimento de experiências socioprofissionais dos alunos abrangidos por PIT – Planos  

 

Individuais de Transição. O 1º ano de projeto INCORPORA foi de grande relevância traduzindo um total de 122 

beneficiários atendidos, 88 novas empresas parceiras, resultando em 18 novos contratos de trabalho. 

 

O CEP Curva Quatro – Centro de Emprego Protegido, planeou e acompanhou a transição para o mercado normal de 

trabalho de 3 trabalhadores em regime de emprego protegido (2 na fundação CulturSintra – Quinta da Regaleira e 1 

na JVR-Comércio de Paletes). Continuámos a promover a divulgação dos nossos serviços e produtos na maior rede de 

networking do mundo – BNI-Business Networking International.  
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A mentoria aos colaboradores em regime geral e os apoios de psicologia aos trabalhadores em regime de emprego 

protegido ficaram aquém do previsto pelo facto da Dr.ª Laura Pimpão ter apresentado baixa médica em outubro.  Dois 

colaboradores em regime geral da área da jardinagem, frequentaram com sucesso a formação ECC (European Care 

Certification). 

 

No que respeita à gestão das áreas de negócio:  

Lavandaria – Registámos um decréscimo de 8.000€ (10%) na prestação de serviços em relação ao previsto no 

orçamento. Este facto deveu-se à redução do volume de faturação de alguns clientes que enviaram menos roupa para 

tratamento ao longo do ano. O número de clientes manteve-se estável.  Nos últimos meses do ano registou-se uma 

ligeira recuperação no volume de faturação que terá impacto nos resultados do ano seguinte.  

 

Viveiro de plantas ornamentais – O ano ficou marcado pela forte aposta na divulgação e captação de novos clientes no 

segmento das Câmaras Municipais, tendo realizado vendas em 5 autarquias (Vila Franca de Xira, Barreiro, Moita, 

Arruda dos Vinhos e Mafra). No total, apresentámos propostas comerciais a 20 Câmaras Municipais e 10 Juntas de 

Freguesia. Esperamos que estes contactos tenham um maior impacto nas vendas do próximo ano, pois este ano 

realizámos apenas 38% das vendas previstas. 

 

Construção e manutenção de espaços verdes – O ano ficou marcado pelo crescimento do volume de negócio do nosso 

cliente Parques de Sintra Monte da Lua, com a integração de mais uma equipa de 5 elementos na manutenção do 

Parque da Pena. Os valores das vendas ultrapassaram em 65.000€ o previsto no orçamento. 

 

Nas UR - Unidades Residenciais, no primeiro trimestre do ano registou-se uma admissão, em vaga extra acordo, 

devido a motivos de saúde dos pais do candidato e do próprio. Por curiosidade era o candidato que se encontrava em 

1º lugar, na lista de espera, da residência. Durante o ano de 2019, o aumento de solicitações por parte dos familiares 

dos nossos residentes, continua a estar muito presente, quer no que diz respeito à sua permanência contínua nas 

Unidades Residenciais (fins de semana, férias, épocas festivas), quer de novos candidatos. Paralelamente, continuam a 

chegar muitos pedidos de clientes internos (do CAO), 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.).  

 

A todas as solicitações que nos são dirigidas, procuramos responder, fazendo a análise das situações e o respetivo 

enquadramento, de modo a ajudar os cuidadores e a não sobrecarregar demasiado a equipa das unidades 

residenciais. 

Outro desafio para o qual começa a ser crucial encontrar novas respostas, trata-se do envelhecimento dos nossos 

clientes, cada vez mais notório e que daí resultam novas necessidades de intervenção, para as quais o nosso modelo 

de funcionamento fica aquém. Para responder a este desafio, estamos a refletir internamente e em conjunto com a 

valência diurna (CAO), sobre possíveis soluções que pretendemos pôr em prática nos próximos anos.  
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Neste ano de 2019, garantimos a articulação estreita com as valências diurnas – CAO, SAD 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. Por outro lado, o trabalho em 

equipa(s) possibilita que todos os técnicos aprofundem conhecimentos, metodologias e experiências que contribuam 

para a construção dos planos de intervenção com os clientes. Durante o ano continuamos a aprofundar a intervenção 

com base na Pedagogia da Interdependência, mais especificamente o Planeamento Centrado na Pessoa. 

No decorrer deste ano, continuamos a formação à equipa em que houve participação de alguns elementos da UR, no 

Programa EMISC, que tem como objetivo, ajudar à interiorização e a pôr em prática os princípios do ECC (Certificado 

Europeu para a prestação dos cuidados na área social). Para este efeito participaram quatro colaboradores, tendo 

resultado na sua certificação através de exame. 

Neste ano de 2019, continuamos a ter connosco os nossos cães Max e Tomy, que promovem o bem-estar nos nossos 

clientes e a consciencialização do cuidar dos animais. O contacto com os animais, vai muito para além da companhia 

que proporcionam e todo o tempo em que convivemos com eles pode trazer grandes benefícios ao ser humano. 

Para além de todas as atividades descritas, alguns dos clientes da UR participaram mais uma vez no projeto 

PrimaverArte, quer na expressão plástica, do coro e teatro.  

Fizemos mais uma vez as férias dos residentes no norte do país e no centro, um tempo de lazer diferente do habitual, 

em novos ambientes e com novas atividades, com o objetivo de quebrar rotinas e de modo a lhes proporcionar novas 

vivências. 

Entre abril e junho integrámos, em regime de estágio académico, uma aluna do 3º ano do Curso de Educação Social, 

do Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE), que trabalhou com os residentes do Lar Residencial 3 (UR3) as 

competências pessoais e sociais, essencialmente na área das Atividades de Vida Diária (AVD). 

 

Para o SAD – Serviço de Apoio Domiciliário foi perspetivado, no ano 2019, apoiar o número total de pessoas relativo à 

capacidade atribuída à resposta social de SAD, tendo sido alcançado, em média, 93% da capacidade de resposta. Às 

pessoas apoiadas foram disponibilizados quatro ou mais serviços tendo um número significativo de clientes recebido 

apoio mais que uma vez por dia. No grupo de pessoas apoiadas cujas idades oscilam entre os 18 anos e os 100 anos, 

realça-se a característica comum à grande maioria, a qual se prende com o seu elevado grau de 

dependência/incapacidade.  

 

Esta realidade exigiu um esforço adicional aos colaboradores de forma a permitir que a prestação dos serviços 

pudesse ser assegurada em simultâneo por dois elementos da equipa.  

Mantivemos a avaliação das necessidades dos candidatos em conjunto com os seus significativos e mantivemos a 

articulação privilegiada entre as equipas dos Centros de Saúde das respetivas áreas de residência. 

Na área da inclusão social mantivemos o foco em minorar o isolamento social das pessoas que apoiamos e 

promovemos os acompanhamentos personalizado através do Álbum de Talentos, tendo 8 pessoas participado no 

processo de partilha das histórias de vida, feita de desafios, vitórias, amor e gratidão. Destes só seis concluíram todo o 

processo. 
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Para os clientes mais autónomos foram dinamizadas outras alternativas nomeadamente a participação no Coro 

Inclusivo ou teatro 2senas. 

Continuamos com o desafio de manter o equilíbrio entre as necessidades das pessoas que recorrem ao SAD e os 

recursos necessários para lhes responder, o que tem sido possível pelo forte empenho, consciência solidária e espírito 

de missão da Organização.  

 

A CMR - Clínica de Medicina e Reabilitação, registou em 2019 um melhor ano ao nível de faturação realizada, tendo 

registado face a 2018 um aumento de faturação superior a 7.000,00€. Com valores totais superiores a €118.000 de 

faturação, a CMR demonstrou capacidade de constante adaptação às necessidades dos seus clientes e de adequar a 

sua capacidade de resposta. Também neste ano procurou melhorar as condições oferecidas aos seus clientes e na 

redução de custos fixos operacionais com investimentos significativos em equipamentos. Apesar da ausência da sua 

diretora executiva por alguns meses, a equipa da CMR reorganizou-se e manteve todos os serviços a funcionar 

normalmente, cumprindo todos os procedimentos e aplicando os princípios de gestão quotidianos.  

 

2. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

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

 
Educação Especial (EE) 

 

Intervenção Precoce na Infância (IPI)  

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

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

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

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

Local de Intervenção (ELI) de Sintra Oriental. 

 

 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

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

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

agrupamentos de escolas básicas e secundárias, onde intervém. Apoia 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. 
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Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

Valência vocacionada para jovens e adultos a partir dos 16 anos de idade, com DID, 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: 

• Bem-estar, vocacionada para o desenvolvimento de atividades de bem-estar, ligadas fundamentalmente às 

atividades da vida diária nas suas diversas componentes; 

• Apoio ocupacional, em que se desenvolvem atividades com uma forte componente de investimento nas 

autonomias de uma forma transversal e na diversificação das aprendizagens; 

• 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, Psicologia, Atividade Motora 

Adaptada, Terapia Ocupacional, e Comunicação e Tecnologias, onde são realizadas atividades terapêuticas, 

desportivas, culturais, artísticas e de lazer. 

 

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. 

 

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 atividades socioculturais e de lazer. 
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Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Valência vocacionada para a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio 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. 

 

Clínica 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. 
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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. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE  

A estratégia de intervenção e atuação do C.E.C.D. Mira Sintra assenta nos 10 princípios da qualidade subjacentes ao 

referencial EQUASS - European Quality in Social Services: 

 

 

PRINCÍPIO 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

LIDERANÇA 

Remete para a “boa governação” da organização, através da projeção de uma imagem 

positiva e utilização eficiente de recursos, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Compromisso com o recrutamento e promoção de colaboradores qualificados, de forma a 

assegurar uma prestação de serviços centrada no cliente. Remete para uma cultura de 

envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos seus colaboradores, 

promovendo a saúde, segurança, condições de trabalho e bem-estar dos seus 

colaboradores. 

 

 

DIREITOS 

Compromisso com a promoção e a defesa dos direitos dos clientes, no que se refere à 

igualdade de oportunidades, tratamento, liberdade de escolha, autodeterminação e 

participação equitativa. É, ainda, assegurado o consentimento informado e a adoção de 

ações positivas e não-discriminatórias em todas as fases do desenvolvimento da prestação 

dos serviços. 

 

ÉTICA 

Respeito pela dignidade do cliente e significativos, protegendo-os de riscos indevidos e 

promovendo a justiça social.  

 

PARCERIAS 

Compromisso com uma atuação assente na promoção e desenvolvimento de sinergias 

internas e externas, de forma a criar um contínuo de serviços, alcançando níveis mais 

eficazes de impacto dos serviços e uma sociedade mais aberta e inclusiva. 

 

PARTICIPAÇÃO 

Promove a participação e inclusão dos clientes a todos os níveis da Organização. Com vista 

ao aumento da participação e inclusão, e em colaboração com outras organizações, o 

C.E.C.D. Mira Sintra atua enquanto facilitador do empowerment dos clientes.  

 

ORIENTAÇÃO PARA O 

CLIENTE 

Compromisso com implementação de processos de trabalho com vista à melhoria da 

qualidade de vida dos clientes, baseados nas necessidades dos clientes e 

de outros potenciais clientes.  

 

ABRANGÊNCIA 

Remete para a necessidade de assegurar aos clientes o acesso contínuo a serviços de caráter 

holístico em parceria com a comunidade 

ORIENTAÇÃO PARA 

RESULTADOS 

Orientação para resultados, percecionáveis e mensuráveis remetendo para benefícios 

efetivos para os clientes e restantes partes interessadas.  

 

MELHORIA CONTÍNUA 

Relaciona-se com a necessidade de atuar em permanência sobre os fatores suscetíveis de 

gerar um desempenho e resultados mais favoráveis para o C.E.C.D. Mira Sintra e todas as 

partes interessadas, alocando, para o efeito, recursos, desenvolvendo estratégias eficazes de 

marketing e comunicação e implementando sistemas de melhoria continua da qualidade.  
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5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

5.1. EIXOS ESTRATÉGICOS 

Para o triénio 2016 – 2019, o Conselho de Administração do C.E.C.D. Mira Sintra entende como pertinente e 

fundamental continuar a gestão estratégica da Organização assente nos quatro eixos estratégicos que têm vindo a ser 

desenvolvidos e que importa continuar a desenvolver e consolidar. São eles a Governação, a Inovação, a 

Sustentabilidade e a Qualidade. 

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

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

De acordo com o Plano Estratégico aprovado para o triénio 2016 – 2019, apresentamos os resultados atingidos em 

2019 para cada um dos eixos estratégicos: 

 

EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2019 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

1.    G1. Governação 

 AUMENTAR E MELHORAR A INTERAÇÃO 

ENTRE O CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO/DG, DE/CE, AAG E AS 

VALÊNCIAS, PARA UMA MAIOR FLUIDEZ DE 

INFORMAÇÃO E MAIOR CONHECIMENTO DA 

REALIDADE ORGANIZACIONAL. 

 

 

N.º DE REUNIÕES 
2 5  

 PROMOVER AÇÕES E DINÂMICAS QUE 

PERMITAM MELHORAR O BEM-ESTAR DOS 

COLABORADORES E O CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 

N.º DE AÇÕES 

 

2 1 

 

TX. SATISFAÇÃO DOS 

COLABORADORES 
85% 92% 

 

 TRANSVERSALIZAR A METODOLOGIA DE 

INTERVENÇÃO CENTRADA NA PESSOA 

(PLANIFICAÇÃO CENTRADA NA PESSOA - 

PCP) NAS RESPOSTAS SOCIAIS EXISTENTES. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

METODOLOGIA 

CAO 

UR 

SAD 

CAO 

UR 

SAD 

CFP 

CEP 

 

 

 

 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS 

COLABORADORES DE PRIMEIRA LINHA, 

UTILIZANDO O SISTEMA DE MENTORIA. 

N.º DE 

MENTORADOS 

 

10 10 = 

N.º DE VALÊNCIAS 

ABRANGIDAS 
4 4 = 
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EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2019 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

 

 REFORÇAR A COOPERAÇÃO TRANSVERSAL 

ATRAVÉS DA DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES 

CONJUNTAS INTERVALÊNCIAS. 

 

 

N.º DE AÇÕES 

 

3 

 

2 

 

2. Sustentabilidade 

 ORGANIZAR AÇÕES DE ANGARIAÇÃO DE 

FUNDOS QUE PERMITAM GERAR RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS. 

N.º DE AÇÕES 

 
2 1  

VOLUME DE 

RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS 

 

 

 

 PROMOVER UMA GESTÃO EQUILIBRADA E 

CRITERIOSA, UTILIZANDO AS FERRAMENTAS 

EXISTENTES QUE PERMITEM UM CONTROLO 

ATEMPADO DA EXECUÇÃO DOS 

ORÇAMENTOS DE CADA VALÊNCIA. 

EVOLUÇÃO DOS 

RESULTADOS 

LÍQUIDOS POR 

VALÊNCIA 

 
 

= 

 

 

= 

 

 PROMOVER AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E REALIZAR ATIVIDADES DE 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

N.º DE AÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 
2 2 

 

= 

 

N.º DE AÇÕES DE 

VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO 

2 2 = 

 AUMENTAR O VOLUME DE NEGÓCIOS DAS 

ÁREAS COMERCIAIS. 

 

EVOLUÇÃO DAS 

VENDAS/PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 

  

 

3.    Inovação 

 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NAS 

ÁREAS DE ATIVIDADE DO CECD MIRA 

SINTRA QUE CONTRIBUAM PARA A 

MELHORIA CONTÍNUA DA SUA 

INTERVENÇÃO; 

 

N.º DE PROJETOS  

2 

 

 

4 

 

 

 CAPACITAR OS COLABORADORES NO 

ÂMBITO DO DIAGNÓSTICO DUPLO; 

N.º AÇÕES 

FORMAÇÃO 
1 0 

 

N.º FORMANDOS 
15 0 
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EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2019 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

 ACREDITAR O CECD MIRA SINTRA 

ENQUANTO ENTIDADE FORMADORA AO 

NÍVEL DE PROFISSIONAIS E CUIDADORES; 

OBTENÇÃO DE 

ACREDITAÇÃO √ √ = 

 CRIAR UM GRUPO DE TRABALHO, 

COMPOSTO POR FAMÍLIAS E 

PROFISSIONAIS, COM VISTA AO ESTUDO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARIZ 

RESIDENCIAL INSERIDOS NA COMUNIDADE 

PARA CLIENTES E SEUS SIGNIFICATIVOS. 

CRIAÇÃO DO GRUPO 

DE TRABALHO 
-- √ = 

REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO √ √ = 

 DESENVOLVER UMA RESPOSTA INTERNA, 

ARTICULADA E COMPLEMENTAR PARA OS 

CLIENTES MAIS ENVELHECIDOS. 

RESPOSTA 

COMPLEMENTAR 

EXISTENTE 

√ -- -- 

4. Qualidade 

 MANTER A CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE 

GESTÃO DA QUALIDADE NO REFERENCIAL 

EUROPEU EQUASS, EFETUANDO A 

TRANSIÇÃO PARA O REFERENCIAL EQUASS 

2018 

 

CERTIFICAÇÃO NO 

REFERENCIAL 

EQUASS 2018 

√ -- -- 

 REFLETIR INTERNAMENTE, AO NÍVEL DE 

CADA EQUIPA/ÁREA, SOBRE O SISTEMA DE 

QUALIDADE, CONTRIBUINDO E 

PROMOVENDO AÇÕES DE MELHORIA E 

SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS. 

N.º DE REUNIÕES 

PARA REFLEXÃO POR 

EQUIPA/ÁREA 

3 0  

 REALIZAR AÇÕES DE BENCHMARKING. 

 
N.º DE AÇÕES 2 3  
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ANÁLISE DE INDICADORES 

Eixo Governação 

Relativamente a este eixo, em 2019 ocorreram muitas alterações que modificaram de forma significativa o modelo de 

gestão pensado. Foi o ano onde assistimos à saída da Prof.ª Carmen Duarte, fundadora do CECD e que, ao longo de 43 

anos, se dedicou ao CECD e ao seu crescimento como entidade de referência na área do apoio às pessoas com 

deficiência. Também com a saída da Diretora Geral e a eliminação do cargo de Diretora Administrativa e Financeira, 

repensou-se o modelo de cúpula executiva com a formação de uma Comissão de Gestão formada por 3 pessoas:  

a Diretora do Centro de Formação Profissional que se encontra representada no Conselho de Administração do CECD 

e na FORMEM, a Diretora da Clínica de Medicina e Reabilitação também responsável pela Qualidade e de 

procedimentos da Contratação Pública e a Contabilista Certificada, responsável por toda a Contabilidade do CECD. 

Esta alteração, que não estava programada, obrigou a uma reformulação do Organograma, com a criação da Comissão 

Executiva, e de Processos de Qualidade que, impreterivelmente, transitarão para o ano de 2020. Também, pela 

primeira vez na história do CECD, a Presidente da Direção/Conselho de Administração renunciou ao seu cargo, assim 

como o Presidente do Conselho Fiscal, obrigando à realização de nova eleição dos órgãos sociais, ficando esta 

agendada para 2020. 

 

Eixo Sustentabilidade 

Em termos globais continuámos a desenvolver uma gestão muito criteriosa e equilibrada de todos os investimentos 

realizados face às múltiplas incertezas da capacidade de as entidades de tutela financiarem as atuais e futuras 

necessidades das pessoas apoiadas pelo CECD. Realizou-se um grande esforço para a abertura de um novo serviço que 

visasse as necessidades identificadas pelos clientes e famílias que identificam muitas necessidades decorrentes do 

processo de envelhecimento não só das pessoas apoiadas, mas também da diminuição da capacidade das famílias em 

continuarem a prestar apoio aos seus familiares. Esta nova resposta exigirá um grande esforço financeiro que terá de 

ser assegurado, uma vez que esperamos que se concretize em 2020. A registar o aumento significativo do resultado 

financeiro dos vários projetos nacionais e europeus que, para além da importância no campo do conhecimento, foram 

importantes para a sustentabilidade. O sucesso da Campanha Pirilampo Mágico de 2019 obteve resultados muito 

superiores ao ano anterior assim como a contribuição da consignação do IRS, cujos valores tiveram uma expressão 

significativa no resultado final.  

 

Eixo Inovação 

Tal como planeado, desde 2018 e durante todo o ano 2019, o Grupo de Trabalho constituído por pais de clientes e 

técnicos do CECD, reuniu com diversas entidades a fim de concretizar a candidatura através do programa PARES 2.0 

para um Projeto de Novas Resposta Sociais de Cariz Residencial, tendo em conta as necessidades decorrentes do 

envelhecimento de clientes e respetivas famílias. A parceria com a empresa AddApters, para além do apoio dado na 

criação da nova imagem CECD e de melhoramentos dos meios de comunicação internos e externos, revelou-se uma 

mais valia também neste projeto com apoio do projeto arquitetónico.  
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No seguimento deste trabalho, diversos contactos com o Vereador do Departamento de Solidariedade e Inovação 

Social da Câmara Municipal de Sintra, com o Instituto da Segurança Social, IP e com parceiros foram realizados 

durante o ano para que este sonho se torne realidade. O principal impedimento identificado prende-se com questões  

ligadas ao financiamento desta nova resposta e à capacidade do CECD mobilizar os recursos financeiros suficientes 

para arrancar com esta grande obra. 

 

No campo dos projetos de inovação, dos experimentais e operacionais, 2019 foi um ano de grandes desafios, com 

múltiplas iniciativas de caráter local, nacional e europeu, com grande participação de todos os envolvidos e já com 

resultados interessantes que poderão contribuir para mudanças na forma como organizamos os vários serviços de 

apoio e de mudança para um apoio mais dirigido à comunidade e interação com esta na persecução dos sonhos e 

desejos das pessoas que apoiamos.  

 

Eixo Qualidade 

No ano 2019 mantiveram-se todos os processos e procedimentos previstos da Qualidade de acordo com o referencial 

EQUASS Assurance 2008. Devido à ausência por doença da pessoa responsável pela Qualidade, pela supervisão deste 

processo e também porque ao longo do ano foram surgindo constantemente outras prioridades, este processo foi um 

pouco descurado. Continua a ser importante a manutenção da certificação, mas a transição para o referencial EQUASS 

Assurance 2018 reveste-se de uma nova reflexão que terá de ser feita por todo o CECD durante 2020. 

6. CLIENTES C.E.C.D. MIRA SINTRA 

6.1. CLIENTES INTERNOS 

VALÊNCIA/CURSO 
REALIZADO 
EM 2018 

PREVISTO 
PARA 2019 

REALIZADO  
EM 2019 TENDÊNCIA 

CLIENTES CAO 176 176 176 = 

CURSO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO (2 AÇÕES) 16 13 10  

CURSO DE ASSISTENTE FAMILIAR E APOIO À COMUNIDADE (2 AÇÕES) 12 12 12 = 

CURSO DE OPERADOR DE SERIGRAFIA (2 AÇÕES) 15 14 13  

CURSO DE OPERADOR DE JARDINAGEM (3 AÇÕES) 26 21 20  

FORMAÇÃO CONTÍNUA SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO (1 AÇÃO) 45 -- 6  

CLIENTES CFP  114 60 61 
 

CLIENTES UR 33 35 35 = 

CLIENTES SAD  27 30 28  

CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 350 301 300 
 

Tabela 1 - Número de clientes internos por Valência/ Serviço/ Área 
Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2018 e o realizado 2019. 
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ANÁLISE DE INDICADORES 

Em Plano de Atividades de 2019 no Centro de Formação Profissional foram previstas 9 ações de Formação 

Profissional, todavia, desenvolveram-se 10 ações. De Formação Inicial foram ministradas: 2 ações do Curso de Serviços 

de Reparação e Manutenção; 2 ações do Curso de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade; 2 ações do Curso de 

Operador de Serigrafia e 3 ações de Operador de Jardinagem. Na modalidade de Formação Contínua foi ministrada 1 

ação de formação na área de Viveirista. Verificou-se um aumento de clientes internos abrangidos (61 

clientes/formandos). Em 2019 apenas houve admissões em dezembro para o curso de Viveirista, os restantes 

formandos abrangidos transitaram do ano de 2018. 

Na UR, o desvio no nº de clientes internos verificado em 2019 face a 2018, prende-se com o alargamento do acordo 

com entidade da tutela. 

 

6.2. CLIENTES EXTERNOS (COMERCIAIS, CRIANÇAS E ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS E OUTROS) 

VALÊNCIA SERVIÇOS 
REALIZADO 
EM 2018 

PREVISTO 
PARA 2019 

REALIZADO 
EM 2019 

TENDÊNCIA 

EE - IPI CLIENTES IPI 
80 80 

184
1
 

 
 

EE - CRI CLIENTES CRI 
1185 600 

616
2
 

 
 

CFP CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, AC E APC) 
153 156 

 
163 

 

CMR 

FISIATRIA 76 100 69  

FISIOTERAPIA 73 120 73 

HIDROTERAPIA 88 90 125 

PSICOLOGIA 70 60 68 

TERAPIA DA FALA 74 70 81 

TERAPIA FAMILIAR 10 10 5 

PSICOMOTRICIDADE 2 2 5 

ANÁLISES CLÍNICAS 167 200 144 

CLÍNICA GERAL PARA COLABORADORES 44 44 36 

MASSAGENS 21 20 20 

PODOLOGIA 4 4 0 

NUTRIÇÃO 13 8 13 

WORKSHOPS 31 108 20 

INJETÁVEIS 1 1 0 

RASTREIOS (TERAPIA DA FALA E DISLEXIA) 12 12 8 

CLIENTES CMR 686 849 667  

CLIENTES COMERCIAIS   
  

                                                                 
1 Apesar do acordo existente com o ISS,IP ser para 80 crianças foram abrangidas, ao longo de 2019, 184 crianças e famílias. 

2 Os 616 alunos identificados identificam todos os alunos a quem se dirigiu a intervenção técnica, deixando de se contabilizar todos os alunos de 

uma turma quando a intervenção os incluía no processo de promoção de inclusão e participação do aluno-alvo. 
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VALÊNCIA SERVIÇOS 
REALIZADO 
EM 2018 

PREVISTO 
PARA 2019 

REALIZADO 
EM 2019 

TENDÊNCIA 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  73 
45 46  

LAVANDARIA 82 
45 47 

VIVEIROS 34 
15 15 

CLIENTES COMERCIAIS CEP 189 
105 108 

 CLIENTES EXTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 2293 1790 1738  
Tabela 2 - Número de clientes externos por Valência/ Serviço/ Área. 
Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2018 e o realizado 2019. 
 
 

Tabela 3 - Número total de clientes abrangidos pelo C.E.C.D. Mira Sintra 
Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2018 e o realizado 2019 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Na EE – Educação Especial, o acordo entre o I.S.S., I.P. e o C.E.C.D. Mira Sintra manteve-se inalterado para a resposta 

social de IPI. Uma vez que esta resposta social se encontra enquadrada na equipa local de intervenção precoce (ELI), 

continua a não existir uma equitativa distribuição dos casos apoiados pelos gestores de caso existentes na equipa da 

ELI. Em 2019 a equipa técnica do C.E.C.D. Mira Sintra apoiou 153 crianças e suas famílias, das cerca de 430 crianças 

existentes na ELI.  

O CRI, manteve a parceria com os mesmos agrupamentos de escolas dos anos transatos. Com a entrada em vigor da 

Lei da Educação Inclusiva, continuou a abranger toda a população escolar e pré-escolar, centrando o seu trabalho nos 

processos de inclusão das crianças e dos alunos nos seus grupos turma e no aumento dos níveis de participação nos 

contextos naturais onde devem participar. Para este ano de 2019 a contabilidade de número de alunos excluiu os 

alunos da turma a quem muitas das intervenções eram dirigidas e apenas contabilizou os alunos com necessidades 

específicas que beneficiaram da intervenção da equipa, quer de forma direta quer através das intervenções dirigidas à 

turma, aos professores e outros, de forma a facilitar o seu processo de inclusão e de participação em contexto escolar. 

Caso se tivessem mantidos os mesmos critérios de contabilidade do número de alunos, este seria superior a 2000 

alunos, uma vez que muitas das intervenções técnicas ocorreram em contexto de sala de aula e de promoção de 

dinâmicas de turma. 

 

No CFP – Centro de Formação Profissional as tipologias de intervenção de IAOQE abrangeram 89 beneficiários, mais 4 

do que o previsto em Plano de Acão, dos quais: 54 Avaliações e Orientações Vocacionais; 14 Avaliações Globais (da 

Atividade e Participação); 14 Avaliações e Prescrições de Produtos de Apoio e 7 Avaliações da Capacidade de Trabalho. 

No âmbito da Ação de Apoio à Colocação foram atendidos 71 beneficiários, mais 6 do que previsto em Plano de Ação, 

dos quais 32 processos transitaram do ano anterior e 39 novos processos. No ano de 2019 concretizaram-se 29 

integrações profissionais.  

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

REALIZADO 

EM 2018 
PREVISTO 

PARA 2019 
REALIZADO  
EM 2019 

TENDÊNCIA 

2643 2091 2038 
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Na CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação, registou-se uma diminuição de 19 clientes face a 2018. Esta diminuição 

refletiu-se com maior incidência nos serviços de Análises Clínicas, Fisiatria e nas Consultas de Clínica Geral dos 

colaboradores.  

 
No CEP – Curva Quatro, o número de clientes manteve-se estável. Registando-se apenas um crescimento de 2,85% 

face ao previsto. 

 

7. COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA 

VALÊNCIA 
REALIZADO 

EM 2018 
PREVISTO 

PARA 2019 
REALIZADO 

EM 2019 TENDÊNCIA 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4 = 

TOTAL COLABORADORES CRI 23 25 22 
 

TOTAL COLABORADORES EE 27 29 26 
 

TOTAL COLABORADORES CAO 54 56 54 = 

TOTAL COLABORADORES CFP 13 13 12 
 

TOTAL COLABORADORES UR 19 21 17 
 

TOTAL COLABORADORES SAD 5 7 7 
 
 

CEP - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

REGIME GERAL 10 11 12 
 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 37 37 36 

CEP - LAVANDARIA  

REGIME GERAL 2 3 3 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 5 5 4 

CEP - TRANSVERSAL    

REGIME GERAL 2 2 2 

TOTAL DE COLABORADORES CEP 56 58 57 
 

TOTAL COLABORADORES CMR 2 2 2 = 
ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO À GESTÃO 20 20 18  

ÁREA DOS TRANSPORTES 6 6 6 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 2 2 3 

TOTAL COLABORADORES SAC 28 28 27 
 

TOTAL DE COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA 204 213 202 
 

Dados recolhidos a 31/12/2019. Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2018 e o realizado 2019. 
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ANÁLISE DE INDICADORES 

A diferença verificada de 11 colaboradores, entre o previsto para 2019 e o realizado com referência a 31/12/2019, 

justifica-se da seguinte forma: 

EE – Na EE, estavam previstos 29 colaboradores para 2019, sendo que a 31/12/2019 verificaram-se 26 colaboradores. 

Esta diferença é explicada pelo Centro de Recursos para a Inclusão, onde estavam previstos 25 colaboradores. No 

entanto foram reajustados os horários de trabalho nos agrupamentos de escolas, permitindo que os colaboradores 

tivessem horários mais preenchidos, evitando a contratação de 4 novos colaboradores, cifrando-se assim nos 22 

colaboradores. A Intervenção Precoce na Infância manteve-se com os mesmos 4 colaboradores previstos para 2019, 

cifrando-se o número total da Educação Especial nos 26 colaboradores a 31/12/2019. 

CAO – No CAO estavam previstos 56 colaboradores para 2019, sendo que o realizado a 31/12/2019 foi 54 

colaboradores. Tal prende-se com o facto de terem saído dois colaboradores em 2019. 

CFP – Foram previstos 13 colaboradores, sendo que a 31/12/2019 registaram-se 12 colaboradores, devido à saída de 

uma colaboradora em junho de 2019, não tendo sido ocupada a sua vaga. 

UR – Foram previstos 21 colaboradores para o ano de 2019, sendo que o número de colaboradores que se verificou 

em 31/12/2019 era de 17. Esta diferença é explicada pela saída de 4 colaboradores e pela entrada de 2 novos 

colaboradores no decorrer do ano 2019, sendo que ficaram ainda 4 vagas por preencher face ao previsto. 

SAD – Foram previstos 7 colaboradores para o ano de 2019, sendo que a 31/12/2019 esse número não se alterou, 

mantendo-se nos 7 colaboradores. 

CEP – No total verificou-se uma diferença de menos 1 colaborador entre o previsto e o realizado em 2019, que é 

explicado pelas atividades de Construção e Manutenção de Espaços Verdes e Lavandaria. No Regime Geral, foram 

previstos 11 colaboradores, contudo, em setembro de 2019 registou-se a entrada de um jardineiro, perfazendo 12 

colaboradores. Na atividade de Lavandaria foram previstos 3 colaboradores para 2019, no entanto, com a saída de 

uma trabalhadora, o número de colaboradores a 31/12/2019 foi de 2. No Emprego Protegido (TREPS), foram previstos 

37 colaboradores na atividade de Construção e Manutenção de Espaços Verdes. Tendo em conta a saída de um 

colaborador em julho de 2019, a 31/12/2019 contavam-se 36 colaboradores. Na atividade Lavandaria foram previstos 

5 colaboradores para 2019, no entanto, com a saída de uma colaboradora em junho de 2019, o realizado em 

31/12/2019 foi 4 colaboradores. Assim, no geral, estavam previstos 58 colaboradores para 2019, sendo que este 

número se cifrou nos 57 colaboradores a 31/12/2019, tendo em conta os fatores anteriormente enunciados.  

CMR – Foram previstos 2 colaboradores para o ano de 2019, número que se manteve inalterável ao longo de 2019, 

cifrando-se a 31/12/2019 em 2 colaboradores.  

SAC – Foram previstos 28 colaboradores para o ano de 2019. Existiram alterações na área Administrativa e Financeira 

e de Apoio à Gestão. Estavam previstos 20 colaboradores para 2019, no entanto, com a saída de uma colaboradora, 

por motivos de reforma em outubro de 2019 e a saída de outras duas colaboradoras em abril e agosto de 2019, o 

número de colaboradores foi 17, porém, a entrada de uma colaboradora não provisionada para o ano de 2019, fez 

com que o número se quantificasse nos 18 colaboradores. No que concerne o serviço de Higiene e Conforto, estavam 

previstos 2 colaboradores para o ano de 2019, no entanto, verificou-se a entrada de uma colaboradora em julho de 

2019, ficando o número de colaboradores nos 3. Assim sendo, a 31/12/2019 verificaram-se 27 colaboradores no total. 
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8. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

8.1. EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS 300 184 61% 

N.º DE REFERENCIAÇÕES ANALISADAS 180 229 127% 

N.º DE CASOS EM VIGILÂNCIA 200 31 16% 

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES 40 234 585% 

SERVIÇO SOCIAL – CLIENTES EM APOIO DIRETO 4 8 200% 

PSICOLOGIA – SESSÕES 640 936 146% 

PSICOLOGIA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 20 35 175% 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 560 829 148% 

TERAPIA DA FALA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 16 29 181% 

TERAPIA OCUPACIONAL – SESSÕES 640 979 153% 

TERAPIA OCUPACIONAL – CLIENTES EM APOIO DIRETO 20 38 190% 

PSICOMOTRICIDADE – SESSÕES 640 1012 158% 

PSICOMOTRICIDADE – CLIENTES EM APOIO DIRETO 20 43 215% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 181% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 92% 
Legenda: 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades da IPI foi de 92%, tendo a média da taxa de execução sido 181%. O 

número total de clientes abrangidos resulta da soma das crianças apoiadas e suas famílias diretamente por cada área 

técnica (153) com o números de casos em vigilância (31), resultando em 184 crianças e famílias apoiadas. Apenas se 

atingiu os 16% da meta de crianças e famílias apoiadas em vigilância porque quase a totalidade do tempo destinado 

aos apoios se focou no trabalho de apoio direto, tendo sido atingido 192% de desvio da meta prevista entre a média 

das diferentes áreas técnicas. O apoio direto implica uma envolvência muito próxima com os clientes e uma 

regularidade e intensidade que impossibilita afetar tempo a outra qualquer atividade. O enfoque no apoio direto não 

permitiu abranger mais crianças através de outros formatos de apoio e de apoio a outros gestores de caso que 
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constituem a equipa local de intervenção precoce. Mesmo no caso do Serviço Social, onde se pretendia que este se 

constituísse como um elemento de apoio à equipa da ELI e de articulação entre serviços da comunidade, acabou por 

se realizarem muitos apoios diretos, registando-se um desvio de 585% do planeado.  

 

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

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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TOTAL DE CLIENTES 600 616 103% 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% NR 0% 

AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA A ESCOLA INCLUSIVA 18 16 89% 

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PIT 80% 86% 108% 

TAXA DE AUMENTO DOS NÍVEIS DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS APOIADOS 70% NA 0% 

CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 20 22 110% 

FISIOTERAPIA – SESSÕES 1300 1425 110% 

FISIOTERAPIA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 45 39 69% 

PSICOLOGIA – SESSÕES 4000 3861 92% 

PSICOLOGIA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 150 89 60% 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 4000 4735 118% 

TERAPIA DA FALA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 150 129 86% 

TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES 3000 2937 98% 

TERAPIA OCUPACIONAL - CLIENTES EM APOIO DIRETO 100 103 103% 

CLIENTES APOIADOS EM CONSULTORIA 600 250 42% 

PIT – SESSÕES 1500 897 60% 

PIT – N.º DE CLIENTES 42 30 72% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 84% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 83% 

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 

A taxa de concretização do plano de atividades do CRI foi de 83%, tendo a média da taxa de execução sido 84%. No 

segundo semestre de 2019, ou seja, no novo ano letivo de 2019/2020, foi sendo possível diversificar o trabalho 

realizado nos agrupamentos de escolas. A contabilidade de número de alunos em consultoria sofreu uma alteração na 

forma de medida, passando apenas a serem identificados os alunos visados, mesmo quando a intervenção era 

realizada para toda a turma, daí ser apenas atingido 42% do objetivo inicial. No ano 2019 não foi possível realizar a 

avaliação de satisfação dos parceiros uma vez que a aprovação dos Planos de Ação realizou-se de forma automática, 

não havendo a necessidade de avaliar os Planos de Ação. Também na aplicação dos Planos de Intervenção onde se 

conseguiria avaliar os níveis de inclusão e de participação dos alunos, ocorreram uma série de atrasos que resultaram 

na dificuldade de aplicação deste instrumento.  

 

8.3. CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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N.º DE CLIENTES 176 176 100% 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 120 141 117% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 75 71 94% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 75 84 112% 

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 176 176 100% 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS DE BEM-ESTAR 48 48 100% 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS OCUPACIONAIS 73 73 100% 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS PELO TRABALHO 55 55 100% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS DE BEM-ESTAR 75 91 121% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS OCUPACIONAIS 75 87 116% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS PELO TRABALHO 75 35 47% 

AGITARTE DANÇA – N.º DE CLIENTES 13 13 100% 

AGITARTE DANÇA – N.º DE SESSÕES 30 30 100% 

AGITARTE DANÇA – N.º DE ATUAÇÕES 4 12 300% 

AGITARTE TEATRO– N.º DE CLIENTES 10 10 100% 

AGITARTE TEATRO – N.º DE SESSÕES 67 81 126% 

AGITARTE TEATRO – N.º DE ATUAÇÕES 4 15 375% 

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES FAMÍLIAS 
 180 250 138% 

PSICOLOGIA - SESSÕES CLIENTES/ FAMÍLIAS 126 82 65% 

ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS (PORTARIA 432/2006)- CLIENTES 56 44 78% 
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ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS (PORTARIA 432/2006)- CAPACITAR PARA ASU - SESSÕES 97 180 185% 

TAEKWONDO - CLIENTES 8 9 112% 

TAEKWONDO - SESSÕES 29 30 103% 

TAEKWONDO - EVENTOS 4 7 175% 

GINÁSTICA CDESMT - CLIENTES 12 12 100% 

GINÁSTICA CDESMT - SESSÕES 22 23 104% 

GINÁSTICA CDESMT - EVENTOS 2 2 100% 

KARATÉ REAL SPORT CLUBE - CLIENTES 20 19 95% 

KARATÉ REAL SPORT CLUBE - SESSÕES 57 58 101% 

KARATÉ REAL SPORT CLUBE - EVENTOS 2 3 150% 

TERAPIA ASSISTIDA COM ANIMAIS - CLIENTES 33 33 100% 

TERAPIA ASSISTIDA COM ANIMAIS - SESSÕES 31 35 112% 

ATELIERS TEMÁTICOS 16 14 70% 

GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES – TX. DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 100% 100% 100% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 134% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 100% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 
 
A taxa de concretização do plano de atividades do CAO foi de 100%, tendo a média da taxa de execução sido 134%.  

Os indicadores numéricos encontram-se alinhados com a análise descritiva das áreas de vida das pessoas apoiadas, 

porque refletem justamente, todo o trabalho desenvolvido durante o ano, o grau de compromisso da equipa 

dinamizadora das atividades e da motivação dos clientes para a realização das mesmas. 

Vejamos, no total de 176 pessoas apoiadas, mantivemos estáveis os grupos de base dos clientes, ao nível do Bem 

Estar, Ocupacional e Apoio pelo Trabalho. 

Na área artística, mais especificamente com o grupo do AgitArte, realizamos sessões acima do programado, na 

medida em que, tivemos um aumento de convites por parte da comunidade envolvente para dinamizarmos atuações 

em eventos. 

No âmbito do apoio psicossocial assiste-se a um aumento dos apoios às famílias pela área do Serviço Social, que 

expressam o pedido de ajuda por parte das mesmas. Na área da psicologia existe um diferencial abaixo do 
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programado, uma vez que, de forma inovadora, se programaram sessões de apoio a clientes e suas famílias. No 

entanto, a disponibilidade horária e logística das famílias, para este apoio mais sistemático foi desafiante, o que 

interferiu com o planeado e merecerá um reajuste de planeamento no próximo ano. Também o atendimento a 

clientes, devido a situações de urgência não programadas, justifica o desvio.  

As Atividades Socialmente Úteis (ASU), tiveram um pequeno decréscimo face ao planeado, uma vez que algumas 

integrações em grupo, em determinadas empresas foram unicamente sazonais, não permitindo uma maior rotação de 

clientes. 

Na área desportiva, das várias modalidades existentes, destacamos o Taekwondo, a Ginástica e o Karaté, sendo que 

em todas as situações foi possível superar as sessões programadas e até os eventos. 

Na área terapêutica, a Terapia Assistida com Animais, em parceria com a GNR de Queluz, deu uma resposta 

significativa, 33 clientes e as sessões também superaram o programado, com 35 sessões. 

Os Ateliers Temáticos como atividade alternativa às tradicionais Salas de Artes e Bem Estar, permitiram diversificar 

aprendizagens e contextos a todos os participantes. No total global do CAO conseguiu-se concretizar 14, em 16 

previstos, justamente porque a adesão por parte das pessoas apoiadas centrou-se nos 14. 

Ainda a referir que também existiram algumas discrepâncias entre as sessões planeadas e concretizadas noutras 

áreas, mas os valores não são significativos ao ponto de carecerem de uma análise profunda. Estas discrepâncias 

foram motivadas, nomeadamente, pela realização de outros projetos, referimo-nos à Formação EMISC, dinamizadas 

por vários técnicos do CAO em cooperação com outros, de outras valências. A cooperação na coordenação da 

Campanha do Pirilampo Mágico 2019, e ainda algumas dificuldades com a frota dos transportes, devido à antiguidade 

dos mesmos. 

Face ao acima exposto, pode-se considerar que os objetivos propostos para o ano 2019 foram alcançados sem 

grandes alterações a assinalar, e que o compromisso com os clientes, suas famílias e parceiros foi seguramente 

reforçado na missão que nos une, na promoção do bem-estar, qualidade de vida e vivência de uma cidadania plena 

das pessoas apoiadas. 
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8.4. CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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N.º DE FORMANDOS ABRANGIDOS 61 61 100% 

N.º DE FORMANDOS COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 20 24 120% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 100% 100% 100% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 80% 89% 111% 

N.º DE FORMANDOS COM CONTINUIDADE INTERNA PARA 2019 60 55 92% 

N.º DE AÇÕES 9 10 111% 

VOLUME DE HORAS FORMAÇÃO 80331 69762 87% 

N.º DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS 10 12 120% 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE INSCRIÇÕES SAPA 7 14 140% 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE IAOQE QUE TRANSITAM PARA A FP 6 2 33% 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE AC COM CONTRATO DE TRABALHO 6 29 483% 

INCORPORA – Nº DE NOVAS EMPRESAS CONTACTADAS 60
3
 88 147% 

INCORPORA – Nº CONTRATOS DE TRABALHO 15 18 120% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 136% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 100% 
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 Média de Concretização do Plano de Atividades do Centro de Formação Profissional para o ano de 2019 foi de 

100%, com uma Taxa Média de Execução de 136%, o que se refletiu na concretização de todos os 13 objetivos 

definidos. Na operacionalização dos PIPA – Plano Individual da Pessoa Apoiada, a taxa média de concretização foi 

superior ao planeado (89%), verificando-se que 24 clientes/formandos alcançaram uma taxa de concretização igual ou 

superior a 75%. 

 

                                                                 

3
 No início do ano de 2019 recebemos orientações do programa INCORPORA para aumentarmos os indicadores definidos anteriormente. Neste 

sentido, o indicador INCORPORA – Nº DE NOVAS EMPRESAS CONTACTADAS, definido em PA_2019 passou de 10 novas empresas contactadas para 60. 
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Foram ministradas 10 ações formativas distribuídas pelas modalidades de Formação Inicial e Contínua. Assim, dentro 

da modalidade de Formação Inicial realizaram-se: 2 ações do Curso de Serviços de Reparação e Manutenção; 2 ações 

do Curso Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade; 2 ações do Curso Operador de Serigrafia e 3 ações do Curso 

Operador de Jardinagem. Na modalidade de Formação Contínua iniciou-se em Dezembro de 2019 uma ação de 

Viveirista. Verificou-se durante o ano em análise um total de 61 formandos abrangidos distribuídos pelas diferentes 

ações formativas.  

As desistências dos formandos ao longo do ano e o elevado absentismo dos mesmos refletiu-se na diminuição do 

volume de formação. Registaram-se 9 desistências dos percursos formativos ao longo do ano. Os motivos das 

desistências foram: motivos de saúde; excesso de faltas; emprego; encaminhamento para outras estruturas (CAO) e 

expulsão por maus comportamentos.  

No âmbito dos PIT – Planos Individuais de Transição e em parceria com as comunidades Escolar, recebemos 13 alunos 

em experiências socioprofissionais, dos quais 4 ingressaram em ações formativas. No que concerne ao Centro de 

Recursos para a Formação e Emprego na tipologia de intervenção de IAOQE - Informação, Avaliação e Orientação para 

a Qualificação e o Emprego apenas 2 beneficiários transitaram para o contexto formativo. Ainda neste contexto, 

realizaram-se 14 inscrições na plataforma SAPA, ao abrigo da Prescrição de Produtos de Apoio e concretizaram-se 29 

integrações profissionais dentro da modalidade do Apoio à Colocação. 

No projeto INCORPORA durante o ano de 2019 contactaram-se 88 novas empresas e realizaram-se 18 contratos de 

trabalho. 
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8.5. CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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Nº COLABORADORES EM REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 42 42 100% 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES EM REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 85% -- 0% 

ATIVIDADES DE EQUIPA – Nº ATIVIDADES 5 3 60% 

PSICOLOGIA – Nº DE APOIOS - TREP 160 61 38% 

PSICOLOGIA – Nº DE TREP APOIADOS 42 42 100% 

SERVIÇO SOCIAL – Nº DE APOIOS A TREP 10 35 350% 

SERVIÇO SOCIAL – Nº DE TREP APOIADOS 5 25 500% 

PSICOLOGIA – MENTORIA - SESSÕES COM COLABORADORES REGIME GERAL 40 27 68% 

PSICOLOGIA – MENTORIA – Nº DE COLABORADORES EM REGIME GERAL 15 15 100% 

 SERVIÇO SOCIAL – Nº DE SESSÕES DE GRUPO COM FAMÍLIAS DE TREP 5 5 100% 

SERVIÇO SOCIAL –Nº DE FAMÍLIAS APOIADAS 5 5 100% 

PARCERIAS AUTARQUIAS – Nº DE PROPOSTAS COMERCIAIS 5 32 640% 

LAVANDARIA – VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 76.000€ 67.738€ 89% 

LAVANDARIA – Nº DE CLIENTES 45 47 104% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  – VOLUME DE PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS 450.000€ 515.448€ 115% 

CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  – Nº DE CLIENTES 45 46 102% 

VIVEIROS  – VOLUME DE VENDAS 35.000€ 13.438€ 38% 

VIVEIROS  – Nº DE CLIENTES 15 15 100% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 150% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 91% 
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 CEP, verificou-se uma Taxa Média 

de Execução dos Objetivos em 150% e uma taxa de concretização de 91%. 
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Com a entrada da baixa médica da psicóloga Drª. Laura Pimpão, registou-se um decréscimo do número de apoios de 

psicologia, face ao previsto. Registou-se a necessidade de intensificar o apoio de serviço social aos trabalhadores em 

regime de emprego protegido de acordo com as necessidades sentidas pelos próprios.  

No que se refere às propostas comerciais apresentadas às autarquias, face à necessidade de incrementar as vendas 

nos viveiros, realizámos um forte investimento nos contactos comerciais no segmento das autarquias da área 

metropolitana de Lisboa. Destes contactos, resultaram vendas em 3 novas autarquias (Barreiro, Mafra e Vila Franca de 

Xira). Apesar deste esforço, alcançámos apenas 38% das vendas previstas. Esperamos que este esforço na área 

comercial venha a ter uma maior expressão nas vendas em 2020.  

Na lavandaria, iniciámos uma parceria com o segmento do alojamento local em Lisboa, com um potencial de 

crescimento de negócio muito interessante, dado o potencial número de apartamentos (20).  

Na área da construção e manutenção de espaços verdes, registámos o crescimento do negócio do cliente  

PSML – Parques de Sintra Monte da Lua, com a contratação de uma nova equipa de 5 elementos a partir de setembro.  

Realizaram-se duas ações de benchmarteking: Encontro de Centros de Emprego Protegido no CASCI em Ílhavo, com a 

presença dos 6 CEP em funcionamento e ainda uma reunião técnica com a CERCICA para partilha de boas práticas e 

troca de experiências na área do emprego Apoiado e sustentabilidade dos negócios das duas entidades. 
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8.6. UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

4
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N.º DE CLIENTES 35 35 106 % 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 20 28 140% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 85% 93% 109% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 75% 86% 115% 

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 33 35 106% 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE CLIENTES 14 14 100% 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE AÇÕES 2 2 100% 

ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS - CLIENTES 28 28 100% 

ATIVIDADES LÚDICAS, SOCIO CULTURAIS E EXPRESSÃO PLÁSTICA - AÇÕES 28 28 100% 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - CLIENTES 25 22 88% 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - SESSÕES 50 42 84% 

REUNIÕES DE CASA – SESSÕES 12 10 83% 

REUNIÕES DE CASA - CLIENTES 35 30 86% 

SERVIÇO SOCIAL - APOIOS  25 38 152% 

SAÚDE - ACOMPANHAMENTOS A CONSULTAS E EXAMES 90 88 98% 

SAÚDE - CLIENTES 16 20 125% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 106% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 100% 
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 média de concretização do plano de atividades das UR foi de 100%, com uma taxa média de execução de 106%, 

o que se refletiu na concretização de todos os objetivos planeados.  

As adversidades subjacentes à dinâmica das Unidades Residenciais, pautadas pela frequente oscilação na estabilidade 

dos recursos humanos (devido a ausências por questões de saúde), pelo facto da equipa técnica se manter reduzida e 
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pela manutenção de uma resposta objetiva às solicitações de formação no exterior e/ou internas e às necessidades da 

população atendida, não alteraram o foco e o empenho da equipa, que ao longo do ano manteve a execução e  

 

concretização dos objetivos delineados como metas atingíveis, permitindo deste modo a obtenção das taxas acima 

mencionadas. Não obstante as dificuldades descritas, concretizamos na totalidade as atividades lúdicas e 

socioculturais previamente planeadas e alcançamos taxas de concretização dos apoios socioeducativos em grupo e 

individuais superiores a 80%.  

Em 2019 conseguimos o alargamento do acordo e respetivo aumento da capacidade e desde então apoiamos 33 

pessoas financiadas pela entidade tutela e temos duas camas para situações de urgências e apoios pontuais a famílias 

de clientes do CECD com problemas de saúde e/ou com contratempos familiares inesperados. Devido às imensas 

solicitações estas camas têm estado permanentemente ocupadas como forma de proporcionar descanso aos 

cuidadores tentando introduzir, tanto quanto possível, uma rotatividade no apoio prestado. 

Mantemos uma acentuada preocupação com o envelhecimento das famílias e das pessoas que apoiamos. Uma das 

evidências é o seu estado de saúde, que está a exigir muitas consultas de cuidados médicos e de enfermagem (como 

se constata através da relação entre os procedimentos clínicos programados e realizados, com uma taxa de 

concretização de 98%). O apoio ao residente que permanece a tempo inteiro nas Unidades Residenciais por não reunir 

condições de saúde para frequentar a valência de dia e como tal, é prestado pela equipa da UR, mantendo-se uma 

pessoa a fazer um turno extra durante o dia e continuando o CAO a destacar um colaborador para a UR, sempre que 

na UR não é possível assumir esse apoio. 

Nesta ótica salientamos a cada vez mais funcional articulação entre a UR e as estruturas de apoio diurno (CAO, SAD e 

CEP) que em prole da contínua melhoria da qualidade de vida das pessoas apoiadas se encontra mais coesa e 

fortalecida. 

Relativamente ao desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos colaboradores e dos residentes 

afetos à UR, à semelhança do ano 2018, quatro colaboradoras da UR integraram o programa de certificação EMISC. 

Outro projeto em curso no CECD e que conta com a participação da equipa técnica e residentes da UR é o IDP Living, 

que tem como objetivo final o treino de autonomia para uma vida independente. No âmbito deste projeto, 

participámos em dois encontros internacionais. 

Em 2019, como habitualmente, comemorámos na UR as épocas festivas, como é o caso dos aniversários dos nossos 

residentes e das festas de calendário (carnaval, santos populares, natal, fim de ano e a festa de freguesia), no entanto, 

em 2019 não efetuámos a festa conjunta de magusto, pois não foi possível viabilizar a usual articulação com as outras 

estruturas (CEP e SAD). 

No que respeita ao voluntariado, realizamos uma ação de voluntariado com voluntários da Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) e suas famílias, sendo um dia muito feliz para os residentes e para as equipas das duas Instituições. Em paralelo, 

a CGD presenteou-nos com um banco de jardim (totalmente feito com cartões multibanco reciclados) para o jardim 

das Unidades Residenciais.  

Em 2019, efetuou-se uma vez mais o programa de férias das UR mantendo-se a Tocha como destino escolhido para as 

férias dos residentes com maior dependência e São Martinho do Porto como o local eleito pelos residentes com mais 
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autonomia. À semelhança dos anos anteriores foram também incluídos nas férias de São Martinho do Porto duas 

pessoas apoiadas pelo SAD (sendo que uma delas também é trabalhador em regime de emprego protegido). 

 

Ao longo do ano, trabalhámos com o arquiteto responsável pelas obras de restruturação de uma das nossas Unidades 

Residenciais e o projeto foi enviado para a Câmara Municipal de Sintra para obtenção do respetivo alvará de obra, o 

qual não foi emitido até ao término de 2019. 

8.7. SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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N.º DE CLIENTES 30 28 93 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 25 22 88 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 85 90 106 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 85 88 104 

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 25 19 76 

N.º DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO OBRIGATÓRIOS PRESTADOS 4 4 100 

N.º DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO COMPLEMENTARES PRESTADOS 2 2 100 

N.º DE VISITAS DOMICILIÁRIAS  100 70 70 

N.º DE ATIVIDADES CULTURAIS OU RECREATIVAS 3 3 100 

N.º DE CLIENTES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES    5 7 140 

N.º DE SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO À EQUIPA  12 12 100 

N.º DE VOLUNTÁRIOS 1 1 100 

N.º DE CLIENTES COM APOIO DE VOLUNTARIADO 1 1 100 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 93% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 100% 
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 93% e uma taxa de concretização de 

100%, relativo aos objetivos planeados. 

Apoiou ao longo do ano como supranumerário em média, um cliente mês.  
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Verificou-se uma alteração no número de pessoas previstas em continuidade interna, que veio a traduzir-se na 

diferença entre a taxa de execução e de concretização medida em PIPA.  

 

Para as pessoas apoiadas em acordo de cooperação foram alcançados os objetivos previstos e contratualizados. Ao 

longo do ano foram realizadas vinte novas admissões e registaram-se 18 saídas, das quais 11 por falecimento; três 

encaminhamentos para lar, 1 para centro de dia e 3 por melhoria da sua autonomia pessoal. 

Continuámos a valorizar o apoio na área da recreação e socialização investindo em apoios complementares para 

minorar o isolamento e promover a dignidade das pessoas apoiadas nomeadamente através do Projeto Álbum de 

Talentos, uma vertente apoiada no âmbito do PrimaverArte 2019 -” Ondas de Vida”. 

8.8. CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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FISIATRIA – N.º DE CLIENTES 100 69 69% 

FISIATRIA – N.º DE CONSULTAS 120 97 81% 

FISIOTERAPIA – N.º DE CLIENTES 90 73 81% 

FISIOTERAPIA – N.º DE SESSÕES 1200 1148 96% 

HIDROTERAPIA – N.º DE CLIENTES 90 125 139% 

HIDROTERAPIA – N.º DE SESSÕES DE GRUPO 1012 1054 104% 

HIDROTERAPIA – N.º DE SESSÕES INDIVIDUAIS 600 502 84% 

ANÁLISES CLÍNICAS – N.º DE APOIOS 400 226 57% 

ANÁLISES CLÍNICAS – N.º DE CLIENTES 200 144 72% 

PSICOLOGIA – N.º DE CLIENTES 60 68 113% 

PSICOLOGIA – N.º DE SESSÕES 500 545 109% 

TERAPIA DA FALA – N.º DE CLIENTES 70 81 116% 

TERAPIA DA FALA – N.º DE SESSÕES 1560 1433 92% 

PSICOMOTRICIDADE – N.º DE CLIENTES 2 5 250% 

PSICOMOTRICIDADE – N.º DE SESSÕES 71 64 90% 

NUTRIÇÃO – N.º DE CLIENTES 8 13 163% 

NUTRIÇÃO – N.º DE SESSÕES 60 62 103% 

MASSAGENS – N.º DE CLIENTES 20 20 100% 

MASSAGENS – N.º DE SESSÕES 60 86 143% 

WORKSHOPS TEMÁTICOS – N.º DE AÇÕES 9 3 33% 
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EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

WORKSHOPS TEMÁTICOS – N.º DE PARTICIPANTES 108 20 19% 

VOLUME DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 106 000 €   118 100 €  111% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 101% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 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 CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação obteve, em 2019, no que se refere às atividades planeadas uma taxa 

média de execução de 101% e uma taxa de concretização de 86%, no que se refere aos 22 objetivos traçados, 

correspondendo a 19 objetivos com uma taxa de concretização superior a 60%, tendo registado uma faturação anual 

em 2019 de 111.100€. Ao nível da medicina física e de reabilitação, nos serviços de Fisiatria e Fisioterapia, registámos 

um menor fluxo de clientes e de sessões face a 2018. O serviço de Hidroterapia manteve uma execução bastante 

favorável nos apoios, mas com uma diminuição das sessões individuais. Também o serviço de Psicologia registou um 

aumento muito positivo no volume de sessões e respetiva faturação face a 2018. O serviço de Terapia da Fala 

manteve a subida do número de clientes registado em 2018, quase atingindo o objetivo ambicioso definido para o 

número de sessões, com 92% das 1560 sessões previstas nos diversos contextos de clínica, escolas e domicílio.  O 

serviço de Psicomotricidade, registou uma muito maior procura que a inicialmente prevista, sendo o maior desvio 

regista no ano 2019 com um aumento de 250% em relação a 2018. O serviço de Nutrição, relançado em 2018, com 

uma periodicidade mensal, e desde o seu arranque tem registado uma adesão muito significativa no que se refere ao 

nº de clientes e sessões. O serviço de massagens em 2019 registou um maior número de sessões, com a manutenção 

dos 20 clientes previstos, comprovando a retenção dos clientes angariados e a sua fidelização ao serviço. 

Relativamente aos workshops, das 9 ações previstas só 3 tiveram execução, no entanto, consideramos que este tipo 

de dinâmicas demonstram um valor acrescentado no que se refere à captação de novos clientes e de divulgação dos 

serviços da CMR. 
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9. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO  

9.1. QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 
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MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO EQUASS 1 0 0% 

ADAPTAR O SGQ DO C.E.C.D. MIRA SINTRA AO REFERENCIAL EQUASS 2018 1 0 0% 

EXERCÍCIOS DE BENCHMARKING  2 1 50% 

Nº DE AUDITORIAS INTERNAS 7 0 0% 

Nº DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS REVISTOS 4 2 50% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 20% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 40% 
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 2019, verificou-se uma taxa de execução de 20% com 2 dos 5 objetivos 

cumpridos a 50%, o que representa uma taxa de concretização 40% dos objetivos traçados para 2019.  

No que se refere à manutenção da certificação EQUASS, o C.E.C.D. Mira Sintra, à semelhança do ano 2018, não iniciou 

o processo de adaptação do SGQ do C.E.C.D. Mira Sintra ao novo referencial EQUASS. Este objetivo deverá transitar 

novamente para 2020 com o devido envolvimento da área dos Recursos Humanos, de forma transversal com todas as 

valências e com todos os órgãos de gestão, a fim de assegurar a manutenção da certificação EQUASS Assurance. 

No âmbito da melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade não foram realizadas as auditorias internas 

previstas aos processos chave de cada valência, mas foram revistos 2 processos e procedimentos (1 processo de 

gestão e 1 processo de valência). 

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o grupo de trabalho formado para reflexão e 

implementação de procedimentos de resposta ao cumprimento desta Diretiva, apoiou as valências no 

desenvolvimento de ferramentas e melhorias nos processos de registo, armazenamento e consulta dos processos. 

Também ao nível do Código dos Contratos Públicos, o CECD implementou melhorias neste procedimento, contando 

com um consultor externo e designação de um colaborador que acumula esta função à de coordenação da Central de 

Compras. Existindo ainda melhorias identificadas nestes processos, prevê-se um alargamento dos Contratos Públicos a 

outras áreas para 2020 de forma a cumprir as diretivas legais. 
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9.2. RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

4
 –
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A
LI

D
A

D
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES – AUMENTAR A TAXA DE PARTICIPAÇÃO  
80% 71% 89% 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES – MANTER OU AUMENTAR A TAXA DE 

SATISFAÇÃO 89% 92% 103% 

PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO – MANTER OU AUMENTAR A TAXA DE EXECUÇÃO  
80% 109% 121% 

Nº DE COLABORADORES COM FORMAÇÃO 
70 109 156% 

QUESTIONÁRIO DE MOTIVAÇÃO DE COLABORADORES – CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO  
1 0 0% 

AÇÕES/DINÂMICAS DE GRUPO (indoor ou outdoor)   
2 1 50% 

Nº REUNIÕES COM AS VALÊNCIAS 
8 4 50% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 
81% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 
86% 

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 de Recursos Humanos, Formação e Desenvolvimento e Gestão 

de Competências, verificou-se uma taxa média de execução de 81% e uma taxa de concretização de 86% no que se 

refere aos 7 objetivos traçados. De referir que, três desses objetivos/indicadores, tiveram uma taxa de concretização 

superior a 100% face ao previsto, nomeadamente, a taxa de execução do plano anual de formação (109% em 

comparação à taxa prevista de 90%), o número de colaboradores abrangidos pela formação (109 em comparação com 

os 70 previstos) e o incremento da taxa de satisfação verificada nos Inquéritos de Satisfação dos Colaboradores (92% 

em contraponto com os 89% verificados em 2018). Sendo a formação uma atividade estratégica para o 

desenvolvimento das competências dos colaboradores, destaca-se o número de formandos nas ações planeadas e 

desenvolvidas (161), que corresponde a 109 colaboradores a usufruírem de formação no decorrer do ano de 2019. 

Destaca-se ainda o aumento das ações de formação realizadas no ano de 2019 (estavam previstas 20, tendo decorrido 

24 sessões de formação). Tendo em conta a realização de sessões de coaching/mentoria, o número de horas 

formativas também subiu face ao esperado (estavam previstas cerca de 550 horas de formação, sendo que em 2019 

ocorreram 726 horas formativas). É importante mencionar que apesar da maior incidência de colaboradores com 

formação no decorrer do ano de 2019, apenas 8 dos 109 colaboradores conseguiram ter 35 ou mais horas formativas, 

resultando numa taxa de 8%.  

Os indicadores não concretizados devem-se a variados fatores. Importa referir as mudanças organizacionais que 

ocorreram no ano de 2019. Assim sendo, e tendo em conta que os objetivos anteriormente mencionados já haveriam 

sido definidos pelo anterior Técnico de Recursos Humanos, foram dadas prioridades a outros fatores, tendo em conta  
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essas mesmas mudanças. O estudo, conceção e implementação do questionário de motivação dos colaboradores não 

foi concretizado devido à complexidade da sua idealização e planeamento. Estão a ser estudados os princípios que 

irão configurar este questionário de motivação, que deverá transportar para o ano de 2020, no que diz respeito à sua 

conceção, elaboração e consecução. No que diz respeito às reuniões com cada valência, as mesmas foram decorrendo 

ao longo do ano, sendo que muito ainda poderá ser feito em termos comunicacionais com cada Diretor. A antecipação 

de necessidades torna-se cada vez mais importante e uma realidade de qualquer organização, pelo que a mesma será 

sempre acautelada. Por fim, é importante mencionar que as atividades indoor/outdoor não decorreram conforme 

previsto, uma vez mais, decorrente das mudanças existentes no CECD ao longo de 2019. Sendo a satisfação dos nossos 

colaboradores e a sua motivação fundamental para os Recursos Humanos, torna-se importante que estas atividades 

possam ser pensadas e delineadas para o próximo ano e subsequentes, sempre que houver essa possibilidade e 

interesse.  

 

9.3. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

A área da Comunicação e Imagem em 2019 sofreu muitas mudanças não sendo possível realizar uma análise 

comparativa ao previsto em 2018. A responsável desta área saiu do CECD durante o ano e não foi possível realizar a 

sua substituição durante este ano. Esta é uma área crucial para o CECD no desenvolvimento dos seus serviços, na 

divulgação das suas atividades e projetos, na captação de novos clientes, parceiros e de entidades que exercem uma 

atividade forte de responsabilidade social. Em 2020 é prevista a realização de uma grande renovação da imagem do 

CECD, utilização de novas plataformas de comunicação e renovação da página da internet institucional.  

10. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  

 
EIXOS 

 
INDICADORES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESULTADOS 

ATINGIDOS 

2
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3
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DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO – Nº DE PROJETOS 7 7 

OPERACIONAIS – Nº DE PROJETOS 24 20 

OPERACIONAIS – Nº DE CLIENTES ABRANGIDOS 454 345 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Nº DE PROJETOS 2 1 

SUSTENTABILIDADE – Nº DE PROJETOS 4 2 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução 

 

ANÁLISE DE INDICADORES  

Em 2019 foram implementados os 7 projetos e atividades de Desenvolvimento e Investigação planeadas. O Plano de 

Desenvolvimento Europeu não foi submetido a co-financiamento pela Agência Nacional ERASMUS+ pelo que a 

componente das mobilidades não se realizou. Pese embora, foi ainda possível concretizar parcialmente os objetivos 

visados com uma participação no 12º Congresso Europeu de Saúde Mental e Dificuldades Intelectuais da EAMHID.  
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Para além do previsto em Plano de Atividades, foi aprovado em Fevereiro de 2019 uma candidatura da Ação Chave 2 

do Programa ERASMUS+ - Boas Práticas através da qual implementamos o projeto INCLUDNET na área do 

empreendedorismo. Ainda submetemos em Julho 2019 a candidatura do projeto “Ventos de Inclusão” ao Programa 

Cidadãos Ativos (EEA Grants) no Eixo 1 - Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica -, a qual foi aprovada 

em Novembro 2019 sendo que se inicia aí uma fase de negociação que decorre até final de 2019.  

11. PARCERIAS  

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

2
 –

 IN
O

V
A

Ç
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O
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  3
 –
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N.º DE PARCERIAS OPERACIONAIS 145 171 118% 

N.º DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 13 12 92% 

N.º DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 19 17 89% 

N.º DE PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE 10 9 90% 

TOTAL DE PARCERIAS 187 209 112% 

N.º DE CLIENTES ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 2121 2377 112% 

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 2019, foram executadas 209 parcerias, das quais 171 foram de âmbito operacional, 12 de 

desenvolvimento e investigação, 17 de Responsabilidade Social e 9 de Sustentabilidade Social. Houve um aumento de 

26 parcerias de âmbito operacional e 1 de desenvolvimento e investigação. Também há a registar um aumento em 

256 clientes internos e externos que beneficiaram das parcerias estabelecidas e dos projetos promovidos. 

 

12. PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES, COLABORADORES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

EIXO INDICADORES 
RESULTADO 

ESPERADO 
RESULTADO 

ATINGIDO T.A.E. 

4
 –

 Q
U

A
LI

D
A

D
E 

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES, COLABORADORES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES 85% 95% 112% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES 80% 71% 89% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 85% 92% 108% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES 80% 71% 89% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE FAMÍLIAS (CAO/UR) 85% 95% 112% 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE FAMÍLIAS (CAO/UR) 70% 47% 67% 
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EIXO INDICADORES 
RESULTADO 

ESPERADO 
RESULTADO 

ATINGIDO T.A.E. 

TAXA DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 85% 88% 104% 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS 85% 8% 9% 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE CLIENTES     

CAO/UR 16 16 100% 

CFP 6 5 83% 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE SESSÕES 
    

CAO/UR 
56 80 143% 

CFP 
4 2 50% 

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

N.º DE EVENTOS E CONVÍVIOS 
10 6 60% 

N.º DE CLIENTES 
450 313 70% 

N.º DE COLABORADORES 
550 388 71% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 84% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 86% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

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

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

Clientes do C.E.C.D. Mira Sintra, em 2019, situou-se nos 95%, tendo-se verificado uma manutenção face aos bons 

resultados de 2018. A taxa de participação de clientes na avaliação de satisfação situou-se nos 71%.  

Relativamente à avaliação de satisfação de colaboradores, registou-se uma participação de 71%, tendo-se verificado 

uma taxa de satisfação geral de 92%.  

No que respeita aos parceiros, verificou-se uma taxa de satisfação de 88%, mais 3% do que o previsto, mas com uma 

participação muito baixa no preenchimento do questionário de avaliação. Este procedimento deverá ser revisto em 

2020 para que mais parceiros se envolvam neste processo de avaliação do seu grau de satisfação relativamente ao 

CECD. 

Relativamente à auscultação das famílias de clientes de CAO/UR quanto à sua satisfação com os serviços prestados, 

verificámos uma taxa de participação de 47%, com uma taxa geral de satisfação de 95%.  

Foram dadas respostas a 18 reclamações recebidas, tendo originado processos de melhoria e de clarificação sobre 

cada situação. 
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13. MELHORIA CONTÍNUA  

EIXO ATIVIDADE PLANEADO REALIZADO 
TAXA DE 

EXECUÇÃO 

4
 - 

Q
U

A
LI

D
A

D
E 

N.º DE AÇÕES DE MELHORIA DESENVOLVIDAS  
70 28 64% 

N.º DE AÇÕES DE MELHORIA ENCERRADAS 
70 22 31% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 
70% 80% 114% 

N.º DE AUDITORIAS INTERNAS 
7 0 0% 

N.º PROCESSOS E PROCEDIMENTOS REVISTOS 
4 2 50% 

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 2019, foram sinalizadas 28 ações de melhoria/corretivas e executadas 22 no sentido de atuar sobre 

não conformidades, necessidades de melhorias detetadas e adaptações a mudanças legislativas. As ações de melhoria 

desenvolvidas foram, essencialmente, provenientes ainda do relatório de auditoria externa realizado em 2018, do 

relatório de atividades, dos resultados da avaliação de satisfação, do desempenho dos processos, de reuniões de 

equipa, das sugestões e reclamações apresentadas. 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Conselho de Administração do C.E.C.D. Mira Sintra, tomou como princípio o cumprimento dos objetivos inscritos no 

Plano de Atividades 2019, tendo-se alcançado uma taxa média de concretização de 87% em função do inicialmente 

previsto e uma taxa média de execução global das atividades desenvolvidas de 108%, distribuídos da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA CONCRETIZAÇÃO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

VALÊNCIA TX. EXECUÇÃO TX. CONCRETIZAÇÃO 

IPI 180% 92% 

CRI 84% 83% 

CAO 134% 100% 

CFP 136% 100% 

CEP 150% 91% 

UR 106% 100% 

SAD 93% 100% 

CMR 101% 86% 

DGQ 20% 40% 

RHDC 81% 86% 

RA 2019 108% 87% 
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Nota do Conselho de Administração de 2020  

 

O Conselho de Administração do CECD reconhece todo o esforço de TODOS por terem sido alcançados estes 

resultados em 2019 e do desejo de em 2020 fazer ainda melhor. Apesar do relatório de atividades e contas refletir o 

trabalho realizado em 2019, e pelo facto deste documento ter sido construído em pleno estado de emergência devido 

à pandemia, não poderíamos deixar de reconhecer a capacidade de todos em se adaptarem a uma situação tão difícil 

como aquela que se vive nesta data e que deverá também influenciar a forma como a Assembleia Geral decorrerá 

para se aprovar o presente documento.  

Sabemos que o próximo relatório de atividades será muito diferente do atual e que em nada refletirá o plano de 

atividades 2020 desenhado para uma realidade tão distante como a que se vivia no final de 2019. Todas as menções, 

no presente relatório de atividades, que se referem à transição para 2020 de: objetivos, atividades, projetos e outras 

ações, sabemos estarem seriamente comprometidas e que muito dificilmente se tornarão realidade, no entanto, 

sentimos que seria injusto retirarmos estas referências e que estas se tornarão realidade logo que seja possível, se 

não em 2020, então para um tempo que todos esperamos que volte, a tão sonhada normalidade em que voltaremos a 

trocar abraços, beijos e afetos sem receios. 

 

O Conselho de Administração 
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15. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 2019 

15.1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao estatuído, apresentamos as contas, relativas ao ano de 2019, na moeda euro. O CECD 

conseguiu honrar, uma vez mais, todos os seus compromissos e encerrar o ano com mostra de sustentabilidade. Só 

com uma gestão muito criteriosa e profissionalizada, foi possível manter toda a estrutura do CECD Mira Sintra sem 

qualquer atraso ou falha de pagamento, assim como a manutenção da qualidade dos serviços prestados. 

Deve por isso, ser realçado o habitual envolvimento dos Diretores na Gestão global das valências e/ou serviços que 

dirigem, um notório e explícito esforço conjunto com os seus colaboradores, para a boa utilização dos recursos e 

promoção dos serviços disponíveis.  

Desta forma, tornou-se possível em mais um ano consecutivo, o desejado equilíbrio entre os rendimentos e gastos e 

obter-se um resultado positivo. 

 

15.2. RENDIMENTOS  

Para o ano de 2019, a nossa previsão orçamental foi de 4.883.042 euros, mas os valores realizados foram de 4.935.422 

euros. Constata-se assim um aumento nos rendimentos, no montante de 52.380 euros, correspondente a 1,07% e 

essencialmente devido ao aumento das prestações de serviços. 

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

vendas (-14.845 euros; 42,41%). 

O desvio positivo mais significativo a nível do orçamento ocorreu na rubrica de prestações de serviços, conforme já 

mencionado, 98.485 euros; 8,69%. 

Comparando com o exercício anterior, salienta-se o aumento das prestações de serviços (+37.548 euros; 3,14%). 

Houve igualmente um aumento nos subsídios à exploração (+99.897 euros; 2,91%) justificado pela assinatura do 

Compromisso de Colaboração para o Setor Social e Solidário, que estabeleceu um aumento da comparticipação 

financeira da segurança social relativa ao funcionamento dos equipamentos e serviços sociais com acordo de 

cooperação. Nos outros rendimentos verificou-se uma diminuição (-123.497 euros; 46,18%), que se prendeu 

sobretudo com os subsídios ao investimento.  
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15.3. GASTOS  

O total de gastos previstos para o ano de 2019 foi de 4.878.881 euros. O realizado foi de 4.802.065 euros. 

Relativamente ao orçamento, regista-se uma execução inferior em 76.816 euros face aos gastos previstos, 

correspondente a 1,57%. 

Esta execução, prende-se, sobretudo, com os encargos com formandos, da rubrica outros gastos (-38.496 euros; 

21,33%) e com os gastos com o pessoal (-94.660 euros; 2,68%), estes últimos compensados com o aumento dos 

gastos com pessoal subcontratado (+79.940 euros). 

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

rubricas de Fornecimento e Serviços Externos (+70.947 euros; 7,45%), com especial atenção aos já mencionados 

subcontratos, de mão-de-obra e transportes (+101.595 euros; 132,03%). 

Comparativamente ao ano anterior, evidencia-se um aumento igualmente nos gastos com o pessoal (+114.049 euros; 

3,44%). Inversamente, regista-se uma diminuição em gastos de depreciação e amortização (-94.706 euros; 51,71%), 

que se justifica pelo fim da vida útil de muitos bens do imobilizado. 

 

15.4. RESULTADO   

O resultado líquido apurado no ano 2019 é de 133.356,73 euros positivos que resulta essencialmente de uma 

estabilidade quer nos gastos quer nos rendimentos, em comparação com o ano anterior. 

A autonomia financeira, apresenta um rácio de 66,24%, praticamente igual à do ano anterior, o que significa que a 

estrutura de financiamento continua a ser fortemente assente nos capitais próprios, revelando uma elevada 

capacidade de satisfazer os seus compromissos financeiros sem recurso a capitais alheios.  

O rácio da liquidez geral é de 248,91% (os Ativos Correntes são mais do dobro dos Passivos Correntes) que é revelador 

da forte capacidade para satisfazer os compromissos tanto a curto como a longo prazo (100% é o indicador mínimo 

para que a entidade consiga satisfazer os seus compromissos de curto e longo prazo).  

Nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro, o Conselho de Administração informa que à data, o C.E.C.D. 

Mira Sintra não apresenta quaisquer dívidas à Autoridade Tributária em situação de mora. O Conselho de 

Administração 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 suscetíveis de 

modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66.º do Código das 

Sociedades Comerciais. 
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16. BALANÇO E CONTAS 

16.1. BALANÇO 

RUBRICAS NOTAS 31-12-2019 31-12-2018 

                          ACTIVO       

ACTIVO NÃO CORRENTE       

Activos fixos tangíveis 6 472.557,65 535.267,87 

Propriedades de investimento       

Bens do Património histórico e cultural       

Activos  intangíveis 5 3.186,54 2.949,16 

Investimentos Financeiros 9 23.191,14 17.399,23 

Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       

    498.935,33 555.616,26 

ACTIVO CORRENTE       

Inventários 7 11.913,84 9.153,79 

Créditos a receber 8 168.492,18 171.199,66 

Estado e outros entes públicos 12     

Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       

Outros ativos correntes 8 215.615,51 199.687,64 

Diferimentos 10 23.078,52 28.282,22 

Caixa e depósitos bancários 4 2.206.918,38 1.970.929,44 

    2.626.018,43 2.379.252,75 

TOTAL DO ACTIVO   3.124.953,76 2.934.869,01 

        

              FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

                         FUNDOS PATRIMONIAIS       

Fundos 11 22.061,49 21.611,49 

Excedentes Técnicos       

Reservas 11 1.855.259,79 1.855.259,79 

Resultados transitados 11 -88.328,15 -221.635,20 

Excedentes de revalorização       

Outras variações nos fundos patrimoniais 11 147.587,93 190.549,90 

Resultado líquido do período 11 133.356,73 133.307,05 

        

TOTAL CAPITAL FUNDOS PATRIMONIAIS   2.069.937,79 1.979.093,03 

        

                           PASSIVO       

 PASSIVO NÃO CORRENTE       

Provisões       

Provisões Específicas       

Financiamentos obtidos       

Outros passivos não correntes       
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 PASSIVO CORRENTE       

Fornecedores 8 142.260,26 107.236,76 

Adiantamentos de clientes       

Estado e outros entes públicos 12 98.885,75 103.519,15 

Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       

Financiamentos obtidos       

Diferimentos 10 331.037,22 297.274,70 

Outros passivos correntes 8 482.832,74 447.745,37 

Outros passivos financeiros       

    1.055.015,97 955.775,98 

TOTAL DO PASSIVO   1.055.015,97 955.775,98 

        

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO   3.124.953,76 2.934.869,01 
 

16.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS 

 

RUBRICAS NOTAS 2019 2018 

Vendas e Serviços Prestados 13 1.252.139,89 1.219.584,48 
Subsidios à Exploração 20 3.534.480,37 3.434.583,53 
Ganhos/perdas Subsid./Assoc./Emp.Conj.       
Variação nos inventários da produção 7 3.110,08 2.505,69 
Trabalhos para a própria entidade       
Custo Mercadorias Vend./Matérias Cons. 7 -53.249,66 -73.776,94 
Fornecimentos e serviços externos 14 -1.022.776,09 -1.024.649,87 
Gastos com o pessoal 15 -3.433.813,83 -3.319.765,24 
Ajustam. de invent. (perdas/reversões)       
Imp. dívidas a receber (perdas/revers.) 16   -1.014,48 
Provisões (aumentos/reduções)       
Imp.Invest. não Dep./Amort.(perd/revers)       
Aumentos/reduções de justo valor   262,84 700,89 
Outros rendimentos 17 143.955,72 267.452,49 
Outros gastos 18 -203.765,51 -192.372,37 
RES. ANTES DEPREC.,GASTOS FINANC. E IMP   220.343,81 313.248,18 
        
Gastos/reversões de Deprec. e Amort. 5, 6 -88.459,96 -183.165,90 
Imp.Invest.Deprec./amort.(perdas/revers)       
RES.OPERAC.(ANTES GASTOS FINANC. E IMP)   131.883,85 130.082,28 
        
        
Juros e rendimentos similares obtidos 19 1.472,88 3.224,77 
Juros e gastos similares suportados       
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS   133.356,73 133.307,05 
        
        
Imposto sobre o rendimento do período   0,00 0,00 
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 11 133.356,73 133.307,05 



 

 

 

16.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Monetária: Euros

Fundos
Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Reservas 

legais

Excedentes de 

revalorização

Outras variações 

nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 6 21.611,49  -                    1.848.048,30    (221.635,20)     7.211,49   -                         190.549,90         133.307,05   1.979.093,03    -                     1.979.093,03  

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 133.307,05       (133.307,05) -                            

7 -                  -                    -                            133.307,05       -                -                         -                            (133.307,05) -                            -                     -                          

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 133.356,73   133.356,73        133.356,73      

RESULTADO EXTENSIVO 9= 7+8 49,68                133.356,73        -                     133.356,73      

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO -                            

Fundos 450,00         450,00                   450,00                 

Subsídios, doações e legados (42.961,97)          (42.961,97)          (42.961,97)        

Outras operações -                            -                          

-                            

10 450,00         -                    -                            -                          -                -                         (42.961,97)          -                      (42.511,97)          -                     (42.511,97)        

POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019                                                                      11= 6+7+8+10 22.061,49  -                    1.848.048,30    (88.328,15)        7.211,49   -                         147.587,93         133.356,73   2.069.937,79    -                     2.069.937,79  

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2019

DESCRIÇÃO Notas

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Interesses 

minoritários



 

Relatório de Atividades e Contas 2019 

 

CECD_103-01                                                                                                                                                                                                      48/ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Monetária: Euros

Fundos
Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Reservas 

legais

Excedentes de 

revalorização

Outras variações 

nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 6 20.681,49  -                    1.818.048,30    (289.789,15)     7.211,49   -                         315.521,68         98.153,95      1.969.827,76    -                     1.969.827,76  

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 30.000,00           68.153,95          (98.153,95)    -                            

7 -                  -                    30.000,00           68.153,95          -                -                         -                            (98.153,95)    -                            -                     -                          

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 133.307,05   133.307,05        133.307,05      

RESULTADO EXTENSIVO 9= 7+8 35.153,10      133.307,05        -                     133.307,05      

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO -                            

Fundos 930,00         930,00                   930,00                 

Subsídios, doações e legados (124.971,78)       (124.971,78)       (124.971,78)     

Outras operações -                            -                          

-                            

10 930,00         -                    -                            -                          -                -                         (124.971,78)       -                      (124.041,78)       -                     (124.041,78)     

POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018                                                                      11= 6+7+8+10 21.611,49  -                    1.848.048,30    (221.635,20)     7.211,49   -                         190.549,90         133.307,05   1.979.093,03    -                     1.979.093,03  

Interesses 

minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018

DESCRIÇÃO Notas

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
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16.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

RUBRICAS NOTAS 
PERIODOS 

2019 2018 

        

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto       

Recebimentos de clientes e utentes   1.393.702,38 1.341.316,45 

Pagamentos de subsídios       

Pagamentos de apoios       

Pagamentos de bolsas   -120.501,33 -116.302,90 

Pagamentos a fornecedores   -1.091.641,74 -1.192.463,57 

Pagamentos ao pessoal   -2.305.072,95 -2.236.552,63 

Caixa gerada pelas operações   -2.123.513,64 -2.204.002,65 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento       

Outros recebimentos/pagamentos   2.376.621,27 2.544.079,93 

        

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   253.107,63 340.077,28 

        

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Ativos fixos tangíveis       

Ativos intangíveis       

Investimentos financeiros       

Outros ativos   -24.108,89   

Recebimentos provenientes de:       

Ativos fixos tangíveis       

Investimentos financeiros   746,82 1.765,15 

Outros ativos   4.610,41   

Subsídios ao investimento       

Juros e rendimentos similares   1.362,97 3.061,67 

Dividendos       

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   -17.388,69 4.826,82 

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos       

Realização de fundos   270,00 705,00 

Cobertura de prejuízos       

Doações       

Outras operações de financiamento       

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos       

Juros e gastos similares     -1,14 

Dividendos       

Redução de fundos       

Outras operações de financiamento       

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   270,00 703,86 
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Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   235.988,94 345.607,96 

Caixa e seus equivalentes no início do período   1.970.929,44 1.625.321,48 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   2.206.918,38 1.970.929,44 
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17. ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2019 

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 e o Centro de Recursos para a 

Inclusão, Centro 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 2019, foram preparadas no quadro das 

disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março que aprovou o 

regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do 

Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, em execução do 

previsto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março. 

 

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes: 

3.1 Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 

livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro. 

 

 

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. 
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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 prospetivamente na demonstração dos resultados. As despesas de conservação e 

reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos 

elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem. Os ativos fixos 

tangíveis em curso representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu 

funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passaram a ser depreciados a partir do momento em que os ativos 

subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela 

gestão. O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é 

reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

 

3.4 Inventários 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. Os 

produtos acabados ao custo de produção. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, 

utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário permanente. 

 

3.5 Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.  

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido líquido de impostos, quando todas as seguintes condições são 

satisfeitas: 

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 

- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade; 

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a 

receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data 

de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
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- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade; 

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 

- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. 

 

3.6 Contabilização dos subsídios do governo 

Os subsídios do governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis estão mensurados no balanço como 

componente do capital próprio, e são imputados como rendimentos do período numa base sistemática e racional 

durante a vida útil do ativo. 

 

3.7 Instrumentos Financeiros  

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

 

Clientes e outras dívidas de terceiros  

As dívidas dos clientes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade e as dívidas de “outros 

terceiros” ao custo.  

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito 

do desconto é considerado imaterial. 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros  

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo. 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o 

efeito do desconto é considerado imaterial. 

Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. 

Periodizações 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são 

recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos ou pagos e os correspondentes rendimentos e gastos 

são registados nas rubricas “Outros ativos e passivos correntes” e “Diferimentos”. 

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. 
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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 respetivos encargos; 

 - Custos referentes à aquisição de serviços externos; 

 - Provisão para riscos e encargos; 
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4 – FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes inclui, numerário, depósitos bancários 

imediatamente mobilizáveis e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de 

outros financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2019 detalha-se 

conforme se seguem: 

   
2019 

 
2018 

      Numerário 781,74 
 

1.071,70 

Depósitos à ordem 960.376,04 
 

743.357,74 

Depósitos a prazo 1.245.760,60 
 

1.226.500,00 

   
2.206.918,38   1.970.929,44 

 

5 - ATIVOS INTANGÍVEIS  

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações. 

 
  2019 

   
  

   
Projetos 

  
Outros 

 
   

de Programas Propriedade ativos 
 

   
desenvolv. computador industrial intangíveis Total 

        Ativos 
     

 
Saldo inicial 

 
20.994,31 197,53 

 
21.191,84 

 
Aquisições 

 
1.845,00 

  
1.845,00 

 
Alienações 

     
 

Outras variações           

 
Saldo final   22.839,31 197,53   23.036,84 

        Amortizações acumuladas e 
     perdas por imparidade 
     

 
Saldo inicial 

 
18.161,87 80,81 

 
18.242,68 

 
Amortizações do exercício 

 
1.607,62 

  
1.607,62 

 
Transferências e abates 

     
 

Saldo final   19.769,49 80,81   19.850,30 

        Activos líquidos   3.069,82 116,72   3.186,54 

                

        
        
            2018 

   
  

   
Projetos 

  
Outros 

 
   

de Programas Propriedade ativos 
 

   
desenvolv. computador industrial intangíveis Total 

        Ativos 
     

 
Saldo inicial 

 
18.016,48 197,53 

 
18.214,01 

 
Aquisições 

     
 

Transferências e abates 
 

2.977,83 
  

2.977,83 

 
Saldo final   20.994,31 197,53   21.191,84 

        Amortizações acumuladas e 
     perdas por imparidade 
     

 
Saldo inicial 

 
17.169,26 80,81 

 
17.250,07 

 
Amortizações do exercício 

     
 

Transferências e abates 
 

992,61 
  

992,61 

 
Saldo final   18.161,87 80,81   18.242,68 

        Ativos líquidos   2.832,44 116,72   2.949,16 
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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. 

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: 

 

2019 

   
  

   
Terrenos e Edifícios e 

 
Equipam. 

 
Outros Ativos fixos 

 

   
recursos outras Equipam. de Equipam. ativos fixos tangíveis 

 

   
naturais construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total 

           Ativos 
        

 
Saldo inicial 58.549,72 3.130.923,56 1.280.521,07 428.857,04 561.244,74 60.444,49 5.684,50 5.526.225,12 

 
Aquisições 

  
18.803,67 

 
5.338,45  

  
24.142,12 

 
Transferências e abates 

   
-30.230,55 

   
-30.230,55 

 
Saldo final 58.549,72 3.130.923,56 1.299.324,74 398.626,49 566.583,19 60.444,49 5.684,50 5.520.136,69 

           Amortizações acumuladas e 
        perdas por imparidade 
        

 
Saldo inicial 

 
2.762.717,39 1.221.986,38 404.038,84 545.342,16 56.872,48 

 
4.990.957,25 

 
Amortizações do exercício 

 
41.376,43 27.170,45 12.473,40 5.832,06 

  
86.852,34 

 
Transferências e abates 

   
-30.230,55 

   
-30.230,55 

 
Saldo final   2.804.093,82 1.249.156,83 386.281,69 551.174,22 56.872,48   5.047.579,04 

           Activos líquidos 58.549,72 326.829,74 50.167,91 12.344,80 15.408,97 3.572,01 5.684,50 472.557,65 

                      

           
           

 2018 

   
  

   
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 

           Ativos 
        

 
Saldo inicial 58.549,72 3.130.923,56 1.245.457,23 461.746,12 553.814,80 60.444,49 5.684,50 5.516.620,42 

 
Aquisições 

  
35.063,84 

 
7.429,94  

  
42.493,78 

 
Transferências e abates 

   
-32.889,08 

   
-32.889,08 

 
Saldo final 58.549,72 3.130.923,56 1.280.521,07 428.857,04 561.244,74 60.444,49 5.684,50 5.526.225,12 

           Amortizações acumuladas e 
        perdas por imparidade 
        

 
Saldo inicial 

 
2.640.669,19 1.186.231,57 421.123,80 538.679,20 54.969,28 

 
4.841.673,04 

 
Amortizações do exercício 

 
122.048,20 35.754,81 15.804,12 6.662,96 1.903,20 

 
182.173,29 

 
Transferências e abates 

   
-32.889,08 

   
-32.889,08 

 
Saldo final   2.762.717,39 1.221.986,38 404.038,84 545.342,16 56.872,48   4.990.957,25 

           Ativos líquidos 58.549,72 368.206,17 58.534,69 24.818,20 15.902,58 3.572,01 5.684,50 535.267,87 
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7 – INVENTÁRIOS 

Em 2019 e em 2018, os inventários eram detalhados conforme se segue:  

  2019   2018 

  Quantia Perdas por Quantia   Quantia Perdas por Quantia 

  bruta imparidade líquida   bruta imparidade líquida 

                

Mercadorias 3.640,43   3.640,43   1.078,51   1.078,51 

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 3.075,07   3.075,07   3.761,42   3.761,42 

Produtos acabados e intermédios 5.198,34   5.198,34   4.313,86   4.313,86 

  11.913,84 0,00 11.913,84   9.153,79 0,00 9.153,79 

 

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 2019 e em 2018 é 

detalhado conforme se segue: 

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS  
 2019 

    MP, subsid.   

  Mercadorias consumo Total 

Saldo inicial 1.078,51 3.761,42 4.839,93 

Compras 5.622,02 49.898,69 55.520,71 

Regularizações 20,49 -415,97 -395,48 

Saldo final -3.640,43 -3.075,07 -6.715,50 

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 3.080,59 50.169,07 53.249,66 

  
 

2018 

    MP, subsid.   

  Mercadorias consumo Total 

Saldo inicial 1.486,77 5.074,15 6.560,92 

Compras 3.228,81 70.094,91 73.323,72 

Regularizações -326,89 -940,88 -1.267,77 

Saldo final -1.078,51 -3.761,42 -4.839,93 

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 3.310,18 70.466,76 73.776,94 

 
 
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO  
 

2019 

          Produtos 
acabados 

      
          Subprodutos Outros Total 
 

  
      Saldo inicial 4.313,86     4.313,86 

        Regularizações -2.225,60     -2.225,60 
       Saldo final -5.198,34     -5.198,34 
        Variação dos inventários da produção -3.110,08 0,00 0,00 -3.110,08 
         

  2018 

  Produtos       

  acabados Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 4.601,25     4.601,25 

Regularizações -2.793,08     -2.793,08 

Saldo final -4.313,86     -4.313,86 

Variação dos inventários da produção -2.505,69 0,00 0,00 -2.505,69 
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8 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

As categorias de ativos financeiros em 2019 e em 2018 são detalhadas conforme se segue: 

Ativos Financeiros   

  

Ativos não abrangidos 
pela IFRS 7 (custo 

histórico) 

31 de Dezembro de 2019   
    

Ativos Correntes   

Créditos a receber 168.492,18 

Outros ativos correntes 215.615,51 

  384.107,69 

    

    

31 de Dezembro de 2018   
    

Ativos Correntes   
    

Créditos a receber 171.199,66 

Outros ativos correntes 199.687,64 

  370.887,30 

    

    

    

Passivos Financeiros   

  

Ativos não abrangidos 
pela IFRS 7 (custo 

histórico) 

31 de Dezembro de 2019   
    

Passivos Correntes   
    

Fornecedores 142.260,26 

Adiantamentos de clientes   

Outros passivos correntes 482.832,74 

  625.093,00 

    

31 de Dezembro de 2018   
    

Passivos Correntes   
    

Fornecedores 107.236,76 

Adiantamentos de clientes   

Outros passivos correntes 447.745,37 

  554.982,13 

 

A rubrica “outros passivos correntes” inclui o montante de 405.184,00 referente a estimativa de férias, subsídio de 

férias e respetivos encargos para a segurança social, a pagar aos funcionários em 2020. 
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Créditos a receber e outros ativos correntes  

Em 2019 e em 2018 as contas a receber apresentavam a seguinte composição: 

 

   
2019 

 
2018 

     
Quantia  

   
Quantia  

   
Quantia Imparidade escriturada 

 
Quantia Imparidade escriturada 

   
bruta acumulada líquida 

 
bruta acumulada líquida 

          Correntes:    
 

   

 
Créditos a receber 258.511,83 -90.019,65 168.492,18 

 
261.219,31 -90.019,65 171.199,66 

 
Outros ativos correntes 

 

215.615,51 
 

215.615,51 

 

199.687,64 
 

199.687,64 

   
474.127,34 -90.019,65 384.107,69 

 
460.906,95 -90.019,65 370.887,30 

 

Outros activos financeiros 

 

    2019   2018 

          

Disponibilidades:       

  Caixa 781,74   1.071,70 

  Depósitos à ordem 960.376,04   743.357,74 

  Depósitos a prazo 1.245.760,60   1.226.500,00 

    2.206.918,38   1.970.929,44 

 

9 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

As categorias de investimentos financeiros em 2019 e em 2018 são detalhadas conforme se segue: 

 

    2019   2018 

          

Investimentos noutras empresas:       

  Participações de Capital 319,83   319,83 

Outros investimentos financeiros: 

 
  

   FRSS 3.767,56   3.767,56 

  FCT 19.103,75   13.311,84 

    23.191,14   17.399,23 
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10 – DIFERIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS 

As categorias de diferimentos ativos e passivos em 2019 e em 2018 são detalhadas conforme se segue: 

      2019   2018 

  Ativos         

  Gastos a reconhecer         

  Subcontratos   2.231,53   4.387,97 

  Contratos de manutenção   3.811,80   3.804,51 

  Vigilância e segurança   149,65   1.624,63 

  Conservação e reparação   1.171,60   1.254,80 

  Material de escritório   0,00   0,00 

  Material de limpeza   0,00   0,00 

  Outros Materiais   0,00   0,00 

  Deslocações e estadas   0,00   995,30 

  Rendas   1.361,28   1.347,07 

  Seguros   8.231,88   8.710,68 

  Limpeza, higiene e conforto   490,29   595,68 

  Quotizações   265,24   416,25 

  Outros   5.365,25   5145,33 

  Total Activos   23.078,52   28.282,22 

  Passivos         

  Rendimentos a reconhecer         

  Subsídios à exploração   255.160,13   255.160,13 

  Outros   75.877,09   42.114,57 

  Total Passivos   331.037,22   297.274,70 

 

11 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

Os movimentos ocorridos durante o ano de 2019 nas rubricas de fundos patrimoniais detalham-se conforme segue: 

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

            

Capital realizado 21.611,49 450,00     22.061,49 

Reservas Legais 7.211,49       7.211,49 

Outras Reservas 1.848.048,30       1.848.048,30 

Resultados Transitados -221.635,20 133.307,05     -88.328,15 

Outras variações capital próprio 190.549,90   42.961,97   147.587,93 

Resultado Líquido 133.307,05 133.356,73 -133.307,05   133.356,73 

  1.979.093,03 267.113,78 -90.345,08 0,00 2.069.937,79 

          
             

Decomposição da rubrica de outras variações no capital próprio       

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

  
   

    

Subsídios ao investimento 190.549,90 0,00 42.961,97   147.587,93 

  190.549,90 0,00 42.961,97 0,00 147.587,93 

 
12 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS  

Em 2019 e em 2018 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição: 

  
2019 

 
2018 

         
  

Ativo 
 

Passivo 
 

Ativo 
 

Passivo 

         Retenção de impostos sobre rendimento 
  

17.681,30 
   

19.525,32 
 Imposto sobre o valor acrescentado  

  
21.498,91 

   
21.918,16 

 Contribuições para a Segurança Social  
  

59.705,54 
   

62.075,67 

         

  
0,00 

 
98.885,75 

 
0,00 

 
103.519,15 
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13 – RÉDITO 

O rédito reconhecido em 2019 e em 2018 é detalhado conforme se segue: 

  2019   2018 

        

Venda de bens 20.155,26   25.147,36 

Prestação de serviços 1.231.984,63   1.194.437,12 

  1.252.139,89   1.219.584,48 

 

14 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se 

segue: 

   
2019 

 
2018 

      

 
Subcontratos 

 
178.542,05 

 
143.098,72 

 
Trabalhos especializados 

 
39.900,87 

 
45.592,60 

 
Publicidade e propaganda 

 
1.663,99 

 
872,31 

 
Vigilância e Segurança 

 
10.253,85 

 
10.138,73 

 
Honorários 

 
47.752,43 

 
56.466,80 

 
Conservação e reparação 

 
87.217,11 

 
90.691,36 

 
Outros serviços especializados 

 
0,00 

 
0,00 

 
Materiais 

 
46.206,14 

 
45.147,30 

 
Energia e fluidos 

 
188.726,22 

 
211.008,74 

 
Deslocações, estadas e transportes 58.755,12 

 
55.535,58 

 
Rendas e alugueres 

 
63.157,46 

 
69.041,95 

 
Comunicação 

 
16.717,51 

 
16.131,10 

 
Seguros 

 
25.163,66 

 
23.979,73 

 
Contencioso e Notariado 

 
595,00 

 
102,50 

 
Limpeza, higiene e conforto 

 
51.759,87 

 
50.102,53 

 
Outros: 

    

 
Alimentação 

 
173.187,27 

 
169.237,74 

 
Diversos 

 
33.177,54 

 
37.502,18 

      

   
1.022.776,09   1.024.649,87 

 

15 – GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se segue: 

   
2019 

 
2018 

Remunerações dos órgãos sociais 
    Remunerações do pessoal 
 

2.773.951,03 
 

2.697.536,21 

Indemnizações  
 

20.779,22 
 

14.858,03 

Encargos sobre remunerações 
 

543.127,45 
 

529.282,23 

Seguros de ac. trabalho e doenças prof. 
 

46.595,32 
 

44.393,92 

Outros 
 

49.360,81 
 

33.694,85 

   
3.433.813,83 

 
3.319.765,24 

 

O número médio de funcionários ao longo do ano foi de 213, sendo que o número de horas trabalhadas foi de 273.679 

horas.  
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16 – IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 

A rubrica de “imparidades de dívidas a receber” nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se 

segue: 

      2019   2018 

            

Créditos a receber   0,00   1.014,48 

Outros devedores   0,00   0,00 

      0,00   1.014,48 

 

17 - OUTROS RENDIMENTOS 

A rubrica de “outros rendimentos” nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se segue: 

      2019   2018 

            

Correções relativas a períodos anteriores   1.074,81   107,27 

Descontos de pronto pagamento obtidos   136,89   203,66 

Ganhos em inventários   56,90   177,36 

Alienações - AFT   375,20   0,00 

Indemnizações-sinistros   0,00   0,00 

Imputação de subsídios para investimento   42.961,97   131.971,78 

Financiamento a projetos-INR, I.P.   8.983,11   9.965,02 

Donativos   60.509,34   78.144,30 

Outros:   29.857,50   46.883,10 

  Campanha do pirilampo   27.480,98   45.043,80 

  Outros   2.376,52   1.839,30 

      143.955,72   267.452,49 

18 – OUTROS GASTOS 

A rubrica de “outros gastos” nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se segue: 

      2019   2018 

            

Impostos   5.391,78   3.085,02 

Perdas em inventários   2.677,98   4.440,62 

Dívidas incobráveis   0,00   0,00 

Correções relativas a períodos anteriores   1.259,83   4.028,41 

Donativos   0,00   1.276,90 

Quotizações   5.077,23   4.168,24 

CFP - encargos com formandos   142.013,17   134.746,42 

Outros   47.345,52   40.626,76 

      203.765,51   192.372,37 

 

19 - JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS 

A rubrica de “juros e gastos similares obtidos” nos exercícios findos em 2019 em 2018 é detalhada conforme se segue: 

      2019   2018 

            

Juros de depósitos   1.472,88   3.224,77 

Juros de financiamentos concedidos     

Diferenças de cambio favoráveis         

      1.472,88   3.224,77 
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20 -  SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

A rubrica de “subsídios à exploração” nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se segue:  

    2019   2018 

          

Ministério da Educação e Ciência 400.699,87   381.547,15 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social:       

     ISS 1.850.070,96   1.802.155,80 

     IEFP/POPH/POR LISBOA 853.352,15   850.201,01 

Outros 430.357,39   400.679,57 

    3.534.480,37   3.434.583,53 

 

21 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO  

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração e autorizadas para emissão em 27 de maio de 2020. 

Atendendo à situação epidemiológica COVID-19 que se vive em 2020 é expectável uma redução ao nível das Vendas e 

Serviços Prestados para o próximo ano apesar do aumento, já anunciado, nas comparticipações do ISS, nas respostas UR 

e SAD, e o aumento significativo dos gastos com a aquisição de EPI. 

 

Mira-Sintra, 27 de maio de 2020 

 

O Conselho de Administração                                                                                                                   O Contabilista Certificado 
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18. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2019 

Cumprindo o disposto estatutariamente e em função do exposto nas conclusões do Relatório apresentado, vem o 

Conselho de Administração do C.E.C.D. Mira Sintra propor à Assembleia Geral que o resultado apurado no exercício de 

2019 no valor de 133.356,73 euros se aplique da seguinte forma: 

 

 133.356,73 euros – Resultados transitados 

 

Mira-Sintra, 27 de maio de 2020. 

 

O Conselho de Administração 
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ANEXO I 

1. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

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

2
 –

 IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

C.E.C.D. 
MIRA 

SINTRA 
IDP LIVING  

DESENVOLVER SOLUÇÕES, ATRAVÉS DA 

CRIAÇÃO DE PROGRAMAS 

INOVADORES, SOBRE COMO 

PROMOVER E DESENVOLVER UMA 

FORMA INDEPENDENTE DE VIDA 

DENTRO DAS COMUNIDADES DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 

INTELECTUAIS (IDPS). 

AMICA; COPAVA; E-
SENIORS; CERCI 

OEIRAS; H.U.R.T.   

AÇÃO DE VALIDAÇÃO 

FORMAÇÃO EM VIDA 

INDEPENDENTE  

1 1 100% 

SESSÕES SEMANAIS 

DE FORMAÇÃO EM 

VIDA INDEPENDENTE  

10 10 100% 

PLATAFORMA DE 

FORMAÇÃO ONLINE 

EM VIDA 

INDEPENDENTE 

1 1 100% 

REUNIÕES DE 

PARCERIA E 

DISSEMINAÇÃO 
3 4 125% 

SAC/EE 

IE+ - PROMOTING 

POSITIVE ATTITUDES 

AND 

EVIDENCEBASED 

POLICY FOR 

INCLUSIVE 

EDUCATIO 

ESTE PROJETO EUROPEU VISA O 

APRIMORAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE 

ALGUNS EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS 

SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RESULTARÁ 

NO DESENVOLVIMENTO DE UM PACOTE 

INTEGRADO DE INFORMAÇÕES, 
FORMAÇÃO E FERRAMENTAS PARA 

DECISORES POLÍTICOS E AGENTES ATIVOS 

DE EDUCAÇÃO QUE LHES PERMITIRÃO A 

ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS BASEADAS EM 

EVIDÊNCIAS. 

INCLUSION EUROPE; 
UNIVERSITY GENT; 

UNIVERSIDAD 

SALAMANCA; 
NATIONAL 

ASSOCIATION OF 

RESOURCE TEACHERS _ 

NARUBG; ESTIA - 

SUPPORT & SOCIAL 

CARE CENTER FOR 

PEOPLE WITH 

INTELLECTUAL 

DISABILITIES. 

CURSO INTEGRADO DE 

INFORMAÇÕES, 
FORMAÇÃO E 

FERRAMENTAS PARA 

DECISORES POLÍTICOS 

E AGENTES ATIVOS DE 

EDUCAÇÃO 

1 0 0% 

WORKSHOPS PILOTO 1 1 100% 

REUNIÕES DE 

PARCERIA  
2 2 100% 

SAC/EE 
TO INCLUSIVE 

EDUCATION AND 

BEYOND 

O OBJETIVO GERAL DO PROJETO EUROPEU 

É APOIAR A TRANSIÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E UMA DAS 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS É ATRAVÉS DO 

DESENVOLVIMENTO DE UMA ACÇÃO DE 

FORMAÇÃO DE ALTA QUALIDADE. ESTA 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO ABARCA TODA A 

INFORMAÇÃO, MATERIAL E 

CONHECIMENTO NECESSÁRIOS AOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS E SEUS 

FUNCIONÁRIOS PARA APOIAR OS ALUNOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA QUE 

PARTICIPEM PLENAMENTE NO SEU 

PROCESSO EDUCACIONAL. ESTA 

FORMAÇÃO SERÁ ADAPTADA A UM MOOC 

–  MASSIVE OPEN ON-LINE COURSE. 

UC LEUVEN; CHANCE 

B; THE CENTRE LA 

GABRIELLE; 
KEHITYSVAMMAISTEN 

PALVELUSAATIO 

(KVPS); VZW 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

VLAANDERE 

CURSO “TRANSIÇÃO 

PARA UMA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA PARA TODO 

1 0 0% 

CURSO DE FORMAÇÃO 

DE FORMADORES 

1 1 100% 

REUNIÕES DE 

PARCERIA 

1 1 100% 

C.E.C.D. 
MIRA 

SINTRA 

ECC LEAD  DELIVER 

PARTNER   

ESTRUTURAR, COORDENAR E 

ACOMPANHAR OS MEIOS E CONDIÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO 

DA ÁREA DE FORMAÇÃO ECC E EMISC, A 

REALIZAR DE FORMA INTERNA E EXTERNA 

EASPD 

REALIZAR EXAMES ECC 24 21 88% 

EMITIR CERTIFICADOS 

ECC 
24 21 88% 

SESSÕES /REUNIÕES 

DE DIVULGAÇÃO DO 

ECC 
2 2 100% 

DIVULGAÇÃO INTERNA 

E EXTERNA DO ECC 

ATRAVÉS DO SITE E 

REDES SOCAIS 

2 2 100% 

AÇÕES DE FORMAÇÃO 

ECC 
2 3 150% 

C.E.C.D. 
MIRA 

PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DE 

AMICA; EAMHID; 
EASPD 

N.º MOBILIDADES 

(EE; SAC_QG) 
6 0 0% 
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SINTRA EUROPEU MOBILIDADES INTERNACIONAIS, 
JOBSHADOWING, CURSOS 

ESTRUTURADOS OU EVENTOS 

FORMATIVOS 

N.º MOBILIDADES 

COM A AMICA - 

TORRELAVEGA, 
ESPANHA (UR;CEP; 
SAC_RH) 

5 0 0% 

N.º PARTICIPAÇÕES 

NO  BOARD MEMBER 

EASPD 
4 1 25% 

PARTICIPAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE 

COMUNICAÇÃO SOBRE 

SM E DID NO 12º 

CONGRESSO EUROPEU 

DE SAÚDE MENTAL E 

DIFICULDADES 

INTELECTUAI 

4 1 25% 

C.E.C.D. 
MIRA 

SINTRA 

APOIO TRANSVERSAL 

INSTITUCIONAL À 

REALIZAÇÃO DE 

CANDIDATURAS 

APOIO TRANSVERSAL INSTITUCIONAL À 

REALIZAÇÃO E SUBMISSÃO DE 

CANDIDATURAS: INR, I.P. 2019, PAFI 

2019 E OUTRAS OPORTUNIDADES 

SINALIZADAS.  

REALIZAÇÃO E 

SUBMISSÃO DE 

CANDIDATURAS 
4 5 125% 

C.E.C.D. 
MIRA 

SINTRA   
 

GRUPO TRABALHO 

NOVA RESPOSTA 

RESIDENCIAL   
 

PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO 

NOVA RESPOSTA RESIDENCIAL.     

PLANO FUNCIONAL 1 1 100% 

TOTAL DE PROJETOS 7 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 75% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 80% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

2. PROJETOS OPERACIONAIS  

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

2
 –

 In
o

va
çã

o
 

CI/RH 

SESSÕES 
"CONVERSAS 

COM SENTIDO" 

Dinamizar conversas informais que funcionam 
como um ponto de encontro para a partilha 
de conhecimentos e experiências na área da 
Deficiência, convidando pessoas de referência 
para abordar estes temas.   N.º de sessões 2 1 50% 

CI 

Evento "PORTA 
ABERTA À 

COMUNIDADE" 

Dar a oportunidade a todas as valências de 
mostrarem os seus serviços, num mesmo dia, 
com rastreios e consultas promocionais na 
CMR, promoção de plantas e lavandaria do 
CEP. O CAO terá produtos para venda e o CFP 
sessões de informação sobre os cursos. 
Convidar Parceiros, Empresas de Sintra, 
Escolas, entre outros.   N.º de eventos 1 0 0% 

RH 

Um dia no 
C.E.C.D. Mira 

Sintra 

Proporcionar um dia no C.E.C.D. Mira Sintra 
para os filhos dos colaboradores, com o 
objetivo de os sensibilizar para a nossa 
CA(U)SA.   N.º de ações 1 0 0% 

RH Coaching 

Desenvolver sessões individuais de coaching, 
com o objetivo de apoiar os colaboradores a 
refletir sobre as suas capacidades, 
estimulando a autoconfiança para estabelecer 
metas e delinear estratégias para atingir os 
objetivos, maximizando o seu potencial.    

N.º de sessões 32 32 100% 

N.º de 
colaboradores 20 16 80% 

Taxa de 
satisfação 80% 0 0% 
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EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

CAO 
Cuidar de Pais 

para Pais 
Dinamizar espaços de suporte dirigidos a 
cuidadores informais 

I.N.R., I.P. 
N.º de sessões 66 50 76% 

 N.º Famílias 27 25 93% 

CAO 

Artes 
Ocupacionais – 

Produtos 
Inovação 

Realizar produtos inovadores nas artes 
ocupacionais 

 N.º de 
produtos 27 25 93% 

CAO 

Projeto 
Editamos: 
Agenda 

Construir uma agenda, com a participação 
ativa dos clientes na conceção da mesma bem 
como na sua experimentação e utilização 
funcional.  

Gráfica 4/4 
Cores 

N.º de 
Agendas 200 500 250% 

N.º de clientes 12 12 100% 

CAO Musicar'te 
Facilitar e promover a capacidade de 
expressão através da música 

Voluntário 
N.º de sessões 7 0 0% 

N.º de clientes 12 11 0% 

CAO Andamentos 
Implementar a atividade de pedestrianismo: 
marchas guiadas e passeios pedestres 

 
Nº marchas 
guiadas NP 129 100% 

CAO 
Jiu-jitsu 

Adaptado 
Promover a aquisição de competências e skills 
na modalidade 

União 
desportiva 

de Mira 
Sintra 

N.º de sessões 30 0 0% 

N.º de clientes 8 0 0% 

CAO Ténis Adaptado 
Promover a aquisição de competências na 
modalidade 

Real Sport 
Clube de 
Massamá 

N.º de sessões 29 29 100% 

N.º de clientes 7 7 100% 

CAO 

Projeto 
Tecnologias: 
Youtubers e 
facetutoriais 

Dotar os clientes de competências específicas 
no âmbito da utilização das TIC 

 

Nº notícias 
(Facebook) 8 0 0% 

N.º de clientes 10 0 0% 

CAO 

Novas TIC: entre 
a Criatividade e a 

Inovação 

Desenvolver um projeto TIC que possibilite 
apetrechar e desenvolver novas atividades 
nesta área 

I.N.R. IP 

Nº materiais e 
equipamentos 12 0 0% 

N.º de clientes 20 0 0% 

CAO 
Calendário de 
Festividades 

Realizar um calendário com os festejos anuais 
do CA, com o objetivo de envolver os clientes 
na organização das datas festivas. 

 
N.º de clientes 176 176 100% 

N.º de festejos 12 12 100% 

CAO 
Fora de 4 
Paredes 

Promover o acesso a diferentes contextos 
envolventes (culturais e ambientais), 
utilizando os 5 sentidos e a memória, como 
meio de criar Arte 

 

N.º de clientes 13 8 62% 

N.º de sessões 58 29 50% 

N.º de ações 8 4 50% 

 
CAO 

Vamos à 
Descoberta 

Aumentar as experiências no campo cultural e 
recreativo, das Pessoas Apoiadas 

 
N.º de sessões 10 3 30% 

N.º de clientes 7 7 100% 

CAO Cultura e Letras 
Promover a inclusão social e cultural das 
pessoas com DID, na comunidade próxima. 

Biblioteca 
de Queluz 

N.º de sessões 10 0 0% 

N.º de clientes 8 0 0% 

CAO 
Histórias Para 

Todos 
Construir e adaptar histórias promovendo a 
participação ativa dos clientes na dinâmica 

 
N.º de sessões 26 26 100% 
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EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 
das histórias 

N.º de clientes 8 8 100% 

CAO Linha D’Arte 

Desenvolver um projeto de parceria no 
âmbito das artes em cerâmica/ azulejaria, 
com o objetivo de criar uma peça de arte 

Empresa 
Cerâmica/ 
azulejaria 

N.º de 
produtos 1 0 0% 

N.º de clientes 12 0 0% 

CAO 

Ações 
desportivas 

inclusivas com a 
OIS – Oeiras 
international 

School 

Dinamizar atividades conjuntas, visando a 
participação num momento alargado de 
convívio e partilha entre os participantes 

OIS 
N.º de ações 2 2 100% 

N.º de clientes 14 14 100% 

CFP 
Encontros nas 

Escolas 

Informar professores, pais e alunos das 
respostas do C.E.C.D. Mira Sintra na área da 
Formação e Emprego 

Escolas 

Mães 
D´Água; Leal 
da Câmara e 
Santa Maria 

(Sintra) 

N.º de 
encontros 3 3 100% 

N.º de 
participantes 36 42 117% 

EE 
Devagar se vai 

ao longe 
Realização de um programa de competências 
socioemocionais a alunos do 5º ano. 

Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

N.º de turmas 17 17 100% 

N.º de sessões 204 135 66% 

CFP 

Estágios de 
Sensibilização 

Sócio Profissional 
no âmbito do PIT 

Receber alunos das escolas básicas e 
secundárias nas áreas formativas do CFP. 

 

Escolas 
básicas e 

secundárias 
do Concelho 

de Sintra N.º de alunos 10 12 120% 

CFP 

Atividade 
Formativa 

Exterior 2019 

Proporcionar aos formandos uma saída Sócio 
Cultural de 2 dias (zona do país) de forma a 

aumentar competências transversais 

 
Nº de 
participantes 43 37 86% 

CFP 
Educação 
Financeira 

Combater as desigualdades no acesso à 
Educação Financeira e à Informação sobre os 

serviços financeiros, contribuindo para a 
Igualdade na profissão e na sociedade. 

AESS e 

OMNOVA 

N.º de sessões 8 8 100% 

N.º de 
participantes 15 15 100% 

CEP 

Jardins Cool - 
Hortoterapia 
para TODOS 

Contribuir para a sustentabilidade do CECD, 
através de um novo serviço dirigido a escolas 
do 1º ao 3º ciclo do ensino básico 

  

N.º de escolas 2 0 0% 

CEP 

Eu Sou Capaz - 
Programa de 

desenvolvimento 
de competências 
pessoais e sociais 

Promover a capacitação para a autonomia e 
vida independente dos colaboradores em 
regime de emprego protegido, através da 
realização de diversas atividades de inclusão 
social e ações de formação/ação para a 
cidadania. 

 

Nº de 
participantes 42 25 60% 

N.º de 
atividades 3 3 100% 

CEP 
IMPACT 

GENERATOR 

Realizar a avaliação do modelo de negócio da 
Curva Quatro, através de uma metodologia 
que compreende 4 fases: Diagnostico, 
Formação/Capacitação, modelo de negócio e 
angariação de investimento social 

  

Modelo revisto 1 0. 0% 

SAD 
Atelier CECD 
Mira Sintra 

Desenvolver workshops em áreas criativas 
para pessoas com e sem DID 

I.N.R., I.P. 
N.º de sessões 20 20 100% 

N.º de 
participantes 52 52 75% 

SAD 
Álbum de 
talentos 

Evidenciar as capacidades dos clientes 
seniores 

I.N.R., I.P. 
N.º de clientes 8 6 75% 

N.º de álbuns 6 6 100% 

SAD Chá da tarde 
Facilitar a interação entre clientes com e sem 
mobilidade reduzida no domicílio.   

N.º de clientes 4 4 100% 

N.º de 
encontros 4 3 75% 
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EIXOS VAL. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E. 

SAD Canto inclusivo  
Facilitar a interação de clientes com outros 
públicos no período de tempo livre. 

I.N.R., I.P. 
N.º de clientes 16 16 100% 

N.º de sessões 40 40 100% 

UR 

E + 
Envelhecimento 

Ativo 

Criar na UR um espaço e tempo de conforto e 
bem-estar para clientes com envelhecimento 
precoce e desenvolver atividades que 
respondam às novas necessidades. 

  

N.º de clientes 10 0 0% 

CAO 
N.º de 
atividades 10 0 0% 

SAC/U
R/SAD
/CEP 

IDP LIVING 

Desenvolver e criar soluções através da 
criação de programas inovadores, sobre como 
promover e desenvolver uma forma 
independente de vida dentro das 
comunidades de pessoas com deficiência 
intelectual. 

  

N.º de clientes 5 4 80% 

N.º de sessões 3 2 67% 

N.º de 
produtos 2 2 100% 

TOTAL DE PROJETOS 34 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 65% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 69% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Sessões Conversas com Sentido – Estas sessões tinham como objetivo dinamizar conversas informais que funcionam como um ponto 

de encontro para a partilha de conhecimentos e experiências na área da Deficiência, convidando pessoas de referência para abordar 

estes temas. Das 2 sessões planeadas para o ano de 2019, foi realizada 1 sessão, atingindo uma taxa de execução de 50%. 

 

Evento Porta aberta à Comunidade - Com a organização deste evento, foi dada a oportunidade a todas as valências de mostrarem os 

seus serviços, num mesmo dia, com rastreios e consultas promocionais na CMR, promoção de plantas e lavandaria do CEP. O CAO 

teve produtos para venda e o CFP sessões de informação sobre os cursos. Tornou-se indispensável endereçar convites a Parceiros, 

Empresas de Sintra, Escolas, entre outros. Esta ação realizou-se como previsto e decorreu com total normalidade e sucesso. 

 

Um dia no C.E.C.D. Mira Sintra - Esta iniciativa previa dinamizar uma atividade que integrasse os filhos dos colaboradores do C.E.C.D., 

com o objetivo de os consciencializar e sensibilizar para as atividades desenvolvidas e a sua importância para a causa social que 

servimos. Devido a alguns constrangimentos não foi possível desenvolver esta ação. 

 

Coaching – Verificou-se a importância e relevância no desenvolvimento de sessões individuais de coaching, com o objetivo de apoiar 

os colaboradores a refletir sobre as suas capacidades, estimulando a autoconfiança para estabelecer metas e delinear estratégias 

para atingir os objetivos, maximizando o seu potencial. Das 85 sessões previstas para o ano de 2019, foram realizadas 102 sessões 

(taxa de execução de 120%), sendo abrangidos 16 colaboradores, dos 20 inicialmente previstos (taxa de execução de 80%). O índice 

de satisfação com as sessões de coaching também foram muito satisfatórias, em que 14 dos 16 colaboradores que usufruíram destas 

sessões manifestaram o seu agrado com as mesmas (87,5% de resultado, tendo ultrapassado o resultado previsto de 80%), tendo 

sido a taxa de execução de 109% 
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Cuidar de Pais para Pais– Em 2019, consolidou-se a área de apoio aos cuidadores, com a manifestação de maior compromisso e 

fidelização dos cuidadores aos três grupos constituídos, com reforço da equipa de facilitadores afeta. Cumpriu-se assim, de forma 

quantitativa, com o planeado, mas acima de tudo, validou-se a importância deste apoio como uma atividade regular, com expressão 

no envolvimento e participação ativa da família no seio da organização. 

 

Envelhecimento Ativo – Por questões de ordem logística, não foi possível avançar com a operacionalização do projeto, ainda que o 

mesmo, relativamente à sua conceptualização e metodologia inerente reflita as necessidades identificadas. Por circunstâncias do 

tempo em que este relatório é apresentado, é possível partilhar que foi aprovada a candidatura ao INR para 2020, do projeto 

intitulado “Ser+” que vem, desta forma permitir, finalmente, a sua execução, garantindo a aquisição de materiais e a capacitação do 

espaço físico, de forma confortável e contentora. 

 

Fora de Quatro Paredes – Este projeto operacional veio reforçar a necessidade de tornar a intervenção na área artística mais 

abrangente destacando-a como uma das áreas da vida da Pessoa Apoiada mais potenciadora de bem-estar emocional. Foi 

concretizado em 50% do previsto, uma vez que por impossibilidade de transporte, apenas foi possível de assegurar com frequência 

quinzenal. 

 

Projeto Editamos: Agenda – durante o ano de 2019, foi possível expressar, sob a forma de produto final, a agenda CECD. A aceitação 

do público foi bastante positiva tendo sido necessário reforçar a quantidade de exemplares impressos, para venda. Ficou uma marca 

positiva de um produto que resultou da criatividade e talento dos clientes. 

 

Musicar'te – O projeto Musicar´te não foi implementado. A sua execução dependia do voluntariado de uma professora de música 

especializada que não se concretizou. 

 

Jiu-jitsu Adaptado – não foi possível levar a cabo este projeto, por dificuldades logísticas. 

 

Andamentos – A implementação da atividade de pedestrianismo decorreu da possibilidade de candidatura a um projeto do IPDJ, no 

âmbito do Programa Desporto para Todos. A mesma foi aprovada e permitiu a execução de ações neste âmbito, nomeadamente, 

sessões de cardio-training, marchas guiadas e passeios pedestres, parte delas não previstas, ainda assim possíveis de integrar nas 

atividades levadas a cabo na área desportiva. 

 

Projeto Novas TIC: entre a Criatividade e a Inovação – Foi realizada candidatura ao I.N.R IP e aprovada. No entanto, face aos valores 

atribuídos, optou-se por não avançar com a sua aplicação, tendo sido o valor devolvido ao I.N.R IP, na medida em que não iria 

permitir cumprir com os objetivos propostos. 

 

Projeto Tecnologias: Youtubers e facetutoriais – 2019, foi o ano que a área de CGTIC alterou a sua designação para Comunicação e 

Tecnologia, o que espelha as inúmeras iniciativas e atividades que têm vindo a ser desenvolvidas neste âmbito, com carater inovador 

e no intuito de proporcionar aos nossos clientes a entrada e crescente autonomização no mundo digital. Este projeto reunia essa 

ambição, no entanto, não foi possível de operacionalizar, porque elencado ao mesmo estava a necessidade de renovação do parque 

informático e a operacionalização do projeto “Novas TIC: Entre a Criatividade e a Inovação”, a qual, não foi possível, tal como 

anteriormente descrito. Reforça-se, no entanto, o caráter inovador e evolutivo desta área, que reúne grande satisfação por parte dos 

clientes. Por altura da elaboração deste RA, é possível, referir que o apoio ON LINE assumiu um aspeto fundamental, de aproximação 

e capacitação das Pessoas Apoiadas. 
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Projeto Linha D’Arte – foram encetados contactos com algumas empresas, os quais não foram possíveis de operacionalizar de acordo 

com o objetivo traçado. A área da cerâmica, continua, no entanto, a ser uma área que se pretende explorar, tendo sido já idealizados 

e elaborados alguns produtos, nas Artes em Barro. 

 

Projeto Vamos à Descoberta – não foi possível implementar o projeto tal como previsto, por constrangimentos logísticos: 

transportes. 

 

Projeto Cultura e Letras – Não foi possível concretizar o projeto, por constrangimentos logísticos: transportes. Por opção, foi 

priorizada a área de intervenção com as famílias, tendo sido dinamizadas diversas sessões de apoio, em psicologia, no âmbito do 

projeto “Laços” não previsto em PA, levando a que a mancha horária inicialmente prevista para execução do projeto Cultura e Letras, 

ficasse desta forma, preenchida. 

 

Encontros nas Escolas – Realizaram-se 3 encontros (Escola Secundária Leal da Câmara, Escola Secundária Mães D´Água e Escola 

Secundária Santa Maria) que tiveram como objetivo colmatar o desconhecimento de pais e professores sobre as medidas de 

formação e emprego (42 participantes). 

 

Devagar se vai ao longe – Enquadrado no Projeto aprovado pela Fundação Calouste Gulbenkian, o CECD formou uma Academia do 

Conhecimento com a dinamização deste programa de competências socioemocionais em alunos do 5º ano de escolaridade. No total 

envolveram-se 17 turmas de escolas públicas dos Concelhos de Sintra, Odivelas e Loures, num total de 476 alunos. No final do ano 

letivo 2019/2020 pretende-se demonstrar que o programa tem impacto nas competências relacionais dos alunos, na redução de 

conflitos e de episódios de bullying entre alunos e que daí resultem melhores resultados escolares. Espera-se também que os 

professores de várias disciplinas valorizem estas competências nos seus alunos e que as direções escolares privilegiem também estas 

competências em toda a comunidade educativa.  

 

Estágios de Sensibilização Sócio Profissional no âmbito do PIT - Receber alunos das escolas básicas e secundárias nas áreas 

formativas do CFP, com a finalidade de despistarem a sua área vocacional, identificarem interesses futuros e trabalharem 

competências sociais e pessoais. 

 

Atividade Formativa Exterior 2019 - Proporcionar aos formandos de todos os Cursos, uma saída sócio cultural de dois dias a uma 

região do país de modo a aumentar as suas competências transversais e os seus conhecimentos. No ano de 2019 o destino escolhido 

pelo grupo de autorepresentantes foi a zona de Aveiro. 

 

O projeto de Educação Financeira teve como principal objetivo proporcionar o acesso à Informação sobre os serviços financeiros, 

contribuindo para a Igualdade na profissão e na sociedade (15 participantes). 

 

Jardins Cool - Hortoterapia para TODOS – Este projeto não teve ações em 2019, pelo facto da candidatura que apresentámos para 

financiamento do projeto não ter sido aprovada. 

 

Eu Sou Capaz - Programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais – Este programa teve uma taxa de participação de 

60%, pelo facto das sessões se realizarem em horário pós-laboral (após auscultação e concordância dos colaboradores) e alguns dos 

colaboradores não terem manifestada disponibilidade para participarem nesse horário.  
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Impact Generator – Este projeto não se realizou pelo facto da nossa candidatura à entidade financiadora não ter sido aceite. 

 

Projecto PrimaverArte 2019 -”Ondas de Vida” desenvolvido com o apoio e co-financiamento do INR.IP, no âmbito das atividades 

culturais e artísticas, incluiu três áreas de intervenção  nomeadamente: 

Expressão plástica com o tema da proteção dos oceanos, assente nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) -14 proteger a 

vida marinha e envolveu 52 participantes; 

  O Coro Inclusivo que apoiou 16 pessoas de forma transversal das diferentes valências e serviços do CECD; Álbum de Talentos que 

envolveu 8 pessoas do SAD e 2 do Lar Residencial  

O projeto decorreu de Janeiro a Dezembro de 2019 e culminou com a apresentação final dos diferentes produtos desenvolvidos. 

Contou com a parceria das famílias, CMS-DEJU e Casa da Cultura Lívio de Morais.  

 

E+ Envelhecimento ativo – o Projeto não foi realizado em 2019 tendo transitado para 2020.(CAO) 

 

ATIVIDADES REALIZADAS, MAS NÃO PREVISTAS EM PLANO DE ATIVIDADES 

Feira Nacional de Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiências e Incapacidade (CFP) – decorreu em Santarém nos 

dias 19 e 20 de Junho. Participação assegurada por 2 técnicos do CFP e 4 formandos. 

 

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

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

2
 –

 In
o

va
çã

o
 

CEP 

Festa da 
Primavera - Dia 

da árvore 

Participar no apoio à reflorestação no 
norte do país e ao mesmo tempo 
promover as capacidades das pessoas 
com deficiência. 

 CERCILISBOA; 
OMNOVA 

N.º de 
participantes 20 15 75% 

CEP 
Festa do 

Ambiente 

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

Junta de 
Freguesia 
Agualva-Mira 
Sintra;  
OMNOVA  

N.º de 
participantes 50 30 60% 

N.º de 
parceiros 
envolvidos 3 3 100% 

TOTAL DE PROJETOS 2 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 77% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 100% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Festa da Primavera - Dia da árvore - Foi realizada uma ação de responsabilidade social a favor da CERCILISBOA para apoio na limpeza 

dos espaços verdes da Instituição. Participaram 5 colaboradores do CEP e 10 voluntários da empresa OMNOVA.  

 

Festa do Ambiente – A convite da Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra, participámos na ação de limpeza da Ribeira das Jardas e 

mobilizámos os voluntários da empresa OMNOVA. Participaram 5 colaboradores do CEP e 25 voluntários da empresa OMNOVA. 
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O CEP participou ainda com 2 técnicas, na FESTA da FLOR a convite da Câmara Municipal de Setúbal, com o objetivo de promover o 

viveiro e o projeto Jardins COOL.   

 

4. PROJETOS NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE 

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

2
 –

 In
o

va
çã

o
 

SAD 
Exposição de 

obras de atelier  

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

Empresas e 
entidades locais N.º de quadros  50 4 8% 

C.E.C.D. 
Mira 

Sintra 

Responsabilidade 
Social no C.E.C.D. 

Mira Sintra 

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

Entidades 
empresariais 

N.º de atividades 
/projetos de 
responsabilidade 
social 2 2 100% 

C.E.C.D. 
Mira 

Sintra 
Candidaturas a 

Projetos 

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

INR, IP; Câmara 
Municipal de 

Sintra  
N.º de projetos 
apresentados 5 8 160% 

CAO 

Novas 
Tecnologias - 
renovação do 

parque 
informático 

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

Entidades 
empresariais 

N.º de 
computadores 8 0 0% 

TOTAL DE PROJETOS 4 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 67% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 50% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Exposição de obras de atelier - Exposição solidária denominada “ Retrospectiva” no Espaço Cultura da  AGEAS entre dezembro de 

2018 e fevereiro 2019. 

 

Responsabilidade Social no C.E.C.D. Mira Sintra – Alem dias duas atividades referidas no ponto 3, o CECD esteve representada com a 

colaboradora Marta Ferreira no BNI- Business Networking International com o objetivo de divulgar os seus produtos e serviços, bem 

como captar novas parcerias estratégicas para o crescimento dos nossos negócios e serviços.  

Os contributos durante o ano foram os seguintes:  

ONF (obrigado por negócio fechado) recebidos – 16.107,00€  

Referências (oportunidades de negócio dadas a outros membros) - 72  

Referências (oportunidades de negócio para o CECD) recebidas – 108  

Unidades de formação frequentadas – 33  

Um a um (reuniões individuais para estudo de novas parcerias realizados - 48 

 

 

 

Candidaturas a Projetos - Foi dado apoio à identificação de interesse, conceção e/ou submissão de 8 candidaturas a projetos com 

vista ao reforço de sustentabilidade da nossa intervenção. Estas candidaturas foram submetidas aos programas de apoio do INR, I.P. 
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(Programa de Financiamento a Projetos), Câmara Municipal de Sintra (Programa de Apoio Financeiro às Instituições sem Fins 

Lucrativos -PAFI), BPI/Fundação La Caixa (BPI Capacitar/Programa Incorpora), I.S.S. (PROCOOP), Fundação Calouste Gulbenkian e 

Instituto Português do Desporto e Juventude. 

 

Novas Tecnologias - renovação do parque informático - Não foi possível concretizar as parcerias previstas pelo que este projeto não 

foi implementado.  

 


