
 
 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 

2021 
 
 

 
 

APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A 11 DE NOVEMBRO DE 2020 

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 



PLANO DE ATIVIDADES 2021 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 2/ 40 

 

 

 

 

ÍNDICE 

NOTA PRÉVIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ........................................................ 3 

1. ENQUADRAMENTO .......................................................................................... 4 

2. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA .................................................................... 5 

3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA .................................................................... 8 

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO .......................................................................... 14 

4.1 Eixos Estratégicos ......................................................................... 14 

5. CLIENTES................................................................................................... 16 

5.1 Clientes Internos .......................................................................... 16 
5.2 Clientes Externos (Clientes comerciais, clientes em ambulatório, crianças e suas 
famílias, alunos dos agrupamentos de escolas) ............................................ 17 

6. NÚMERO DE COLABORADORES DO CECD .............................................. 17 

6.1 Colaboradores do CECD .................................................................. 17 

7. OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS ............................................................................ 20 

7.1 Educação Especial – Intervenção Precoce na Infância (IPI) ......................... 20 
7.2 Educação Especial - Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) ..................... 21 
7.3 CAO – Centro de Atividades Ocupacionais ............................................. 22 
7.4 CFP – Centro de Formação Profissional ................................................ 23 
7.5 CEP – Centro de Emprego Protegido ................................................... 25 
7.6 UR – Unidades Residenciais .............................................................. 26 
7.7 SAD – Serviço de Apoio Domiciliário .................................................... 27 
7.8 CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação ............................................. 28 

8. ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO .................................... 29 

8.1 Recursos Humanos, Formação e Desenvolvimento e Gestão de Competências ........... 30 

8.2 Comunicação e Imagem .................................................................. 31 

9. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO .............................................................. 32 

10. PARCERIAS ................................................................................................. 34 

11. PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS, COLABORADORES E OUTROS ....................... 35 

12. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ....................................................................... 35 

13. ORÇAMENTO .............................................................................................. 37 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 41 



PLANO DE ATIVIDADES 2021 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 3/ 40 

 

 

 

 
NOTA PRÉVIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração do CECD não poderia apresentar o presente Plano de Atividades para 2021 sem 

antes se dirigir a todos os cooperadores, às pessoas que apoiamos, às famílias que contam com o nosso apoio, 

com todos aqueles que connosco trabalham e com quem connosco partilham dos mesmos valores e visão e nos 

apoiam na persecução da nossa missão. 

 

Na atualidade em que vivemos, de forma tão intensa e sufocante que nos ocupa todos os momentos do dia, 

pouco sobra para pensar em novos desafios e novas possibilidades de continuar a inovar e melhorar os 

serviços que proporcionamos à nossa comunidade. Mas o espírito do cooperativismo eleva-se nos momentos 

difíceis, fortifica-se na adversidade e amplia-se quando sentimos que o próximo precisa da nossa ajuda. 

 

É para todos os que, com todo o custo pessoal acrescido suportado, não abandonaram a causa do CECD e 

permaneceram ao serviço do outro, que é mais vulnerável e que sem o nosso apoio enfrentaria perigos 

difíceis de antever, vos dirigimos o nosso agradecimento e reconhecemos em Vós o verdadeiro espírito CECD, 

uma Cooperativa para a Inclusão. 

 

Como antes referido, o estabelecimento de qualquer Planeamento em tempos de Pandemia reveste-se de 

uma grande imprevisibilidade, como a que vivemos atualmente, elevando o seu grau de dificuldade já que, a 

qualquer momento, poderemos ter de encerrar edifícios, cancelar atividades, suspender projetos, alterar os 

próprios objetivos da intervenção e até dos próprios serviços. 

 

A grande mudança que se espera que venha a acontecer em breve ocorrerá após a disponibilização de uma 

vacina eficaz a combater o SARS-CoV-2 ou de um tratamento eficaz a combater a doença COVID-19 causado 

por este. Até lá, apenas nos resta preparar-nos para múltiplos cenários que possam ocorrer e reagir de forma 

célere, segura e sempre atuando de acordo com os valores do CECD, defendendo os direitos das pessoas que 

apoiamos e das suas famílias. 
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1. ENQUADRAMENTO 

O Plano de Atividades para 2021 foi elaborado tendo por base o desenvolvimento do nosso Plano Estratégico 

que ainda se encontra em vigor desde 2016, e que se centra em quatro eixos fundamentais – a GOVERNAÇÃO, 

a SUSTENTABILIDADE, a INOVAÇÃO e a QUALIDADE. O Planeamento Estratégico até 2023 poderá ser revisto 

para que as novas linhas orientadoras melhor se ajustem a mudanças drásticas dos tempos vividos. 

 

No Plano de Atividades 2021 vamos apresentar as ações que nos propomos desenvolver para dar resposta às 

pessoas que apoiamos e às suas famílias, em linha com os princípios de qualidade EQUASS que pretendemos 

seguir. 

 

Continuaremos a trabalhar tendo por base uma análise da conjuntura política, social e económica do nosso 

país e uma análise interna marcada pelas experiências vividas, sobretudo no último ano, mas também de 

previsão para 2021. 

 

Com efeito, o ano 2020 ficará como um ano histórico na vida de todos os que por ele passaram, mas também 

ficará na história da vida do CECD. Um novo modelo de Governação, com objetivos de transformação da 

Cooperativa em plena pandemia, foi frenado pela necessidade de resposta em momentos críticos e urgentes. 

 

Por todo o desgaste adicional já ocorrido, no que de nós depender, procuraremos que 2021 seja um ano de 

estabilidade, previsibilidade e serenidade no funcionamento de toda a Cooperativa. Com o objetivo de 

procedermos a uma melhoria contínua dos serviços prestados, prevemos reabrir todos serviços na sua 

plenitude, reiniciar as atividades que ficaram suspensas e aproveitaremos o momento para repensar e 

reinventar toda a atividade da Cooperativa, reforçando o Planeamento Centrado na Pessoa - ferramenta para 

a participação na tomada de decisão das pessoas que apoiamos. 

 

Propomo-nos a dar continuidade à reflexão sobre o futuro das organizações como a nossa Cooperativa e os 

caminhos que terão de seguir rumo ao defendido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

das Nações Unidas (CDPCD – NU) no nosso país, documento que se tornou a referência para a nossa atividade. 

 

Estaremos atentos à realidade europeia e nacional, mas de forma mais dirigida à realidade do Concelho de 

Sintra e às mudanças das necessidades sentidas. O Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais (PARES), em função dos projetos aprovados, onde se inclui o do próprio CECD, poderá dar origem à 

alteração de algumas das prioridades há muito sentidas no Concelho e reorientarem-se as práticas e os 

serviços para novos campos e novas soluções. 

 

A gestão financeira mais conservadora que o CECD sempre adotou manter-se-á como um pilar da sua 

sustentabilidade e como garante da continuidade do apoio prestado, focado na qualidade dos seus serviços. 

Os investimentos serão realizados sempre de forma criteriosa e procurando o apoio financeiro de 
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entidades externas com quem connosco partilham valores solidários e de bem-estar da comunidade onde se 

inserem. 

 

Estamos certos de poder contar com toda a dedicação da equipa CECD bem como do apoio das famílias que 

constituem o pleno dos associados da nossa Cooperativa para a Inclusão. Pensamos ainda contar com todos os 

amigos e parceiros para levar por diante este Plano de Atividades que tem naturalmente como objetivo 

último o bem das pessoas que apoiamos e a melhoria da sua qualidade de vida. 

2. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA 

Assente numa análise PEST - Política, Económica, Social, Tecnológica – detalhamos neste ponto as variáveis 

que nos rodeiam em cada um dos seus fatores e que seguramente influenciarão a dinâmica desenvolvida na 

nossa intervenção: 

 
Fatores Políticos 

Neste campo são se preveem alterações significativas da orientação política do Governo Português. Apesar da 

solução política na Assembleia da República não reunir um entendimento de maioria parlamentar, este tem 

conseguindo reunir as maiorias necessárias para aprovação dos documentos e diplomas mais significativos. 

Entre todos os fatores externos que influenciam a atividade da Cooperativa, este será o fator mais previsível 

e de continuidade. 

 
Estaremos muito atentos aos resultados do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 

(PARES) — 3.ª Geração a que nos candidatamos. A referência à portaria n.º 201-A/2020, em que o XXII 

Governo Constitucional refere que aposta decisivamente na redução das desigualdades através do combate à 

pobreza e à exclusão social, privilegiando os grupos mais vulneráveis, designadamente, os idosos, as pessoas 

com deficiência e as crianças e jovens, prevenindo a incidência de situações de pobreza e a vulnerabilidade 

dos agregados familiares. Adicionalmente refere que o investimento em equipamentos sociais constitui uma 

dimensão estratégica do desenvolvimento de Portugal, nomeadamente na retoma do caminho do crescimento 

e do desenvolvimento sustentado em prol da construção de uma sociedade mais digna e solidária, importa 

corporizar uma nova ambição de alargamento da rede de equipamentos sociais, sustentada em princípios 

transparentes e objetivos, com a finalidade de aumentar a capacidade instalada em respostas nas áreas de 

infância e juventude, pessoas com deficiência e população idosa. 

 
Neste sentido, não poderíamos deixar de apresentar um ambicioso projeto que visa responder às  

necessidades da comunidade em respostas de atividades ocupacionais, de resposta residencial e de apoio 

domiciliário inserida numa dinâmica local e comunitária com quem os serviços interagirão em grande 

proximidade e em coprodução de soluções de interação com a comunidade. Adicionalmente aguardaremos 

por aprovação de um projeto de requalificação da unidade residencial que necessita de obras de conservação 

com urgência. 
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Fatores Económicos 

Apesar de existir alguma incerteza sobre o Orçamento de Estado na sua especialidade e no que concerne ao 

aumento do Ordenado Mínimo Nacional (OMN), este deverá resultar de um compromisso entre a subida 

esperada no início de 2020 de €35 para um valor aproximado de €17,5 de aumento. Este aumento não se 

reflete na mesma proporção ao aumento de financiamento pelas entidades de tutela. Apesar de existir 

capacidade financeira em atualizar os vencimentos mais baixos sem necessidade de recorrer ao 

despedimento, apesar de exigirem alguns cortes, o aumento dos custos necessitará de prever a sua subida 

continuada até aos €750 do OMN previstos. Nesta situação, a capacidade financeira para manter todos os 

postos de trabalho nas condições que hoje são oferecidas, terá de ser reavaliada. 

 
Sendo o terceiro país europeu com maior dívida pública, sabemos da dificuldade em alocar verbas a 

programas específicos de apoio à área social e da inclusão. 

Como parte da Estratégia Portugal 2030, aprovado em reunião de Conselho de Ministros no dia 30 de outubro 

de 2020, o Plano de Recuperação e Resiliência - Recuperar Portugal 2021-2026, poderá ser uma oportunidade 

para a realização de investimentos significativos para o apoio à Transição Energética (com um total de 806 

M€) e de Mobilidade Sustentável (num total de 1.032 M€), melhorando a pegada ecológica das atividades 

desenvolvidas pelo CECD e os custos fixos energéticos que limitam muitas atividades. Maior atenção teremos 

com o Eixo da Resiliência previsto pelo Programa Recuperar Portugal 2021-2026, uma vez que este prevê um 

investimento de 3.101 M€ dirigido às “Vulnerabilidades Sociais” com uma previsão de investimento de 465 M€ 

especialmente dedicados às respostas sociais. Também no âmbito da formação das pessoas com o nome 

“Potencial Produtivo e Emprego” é previsto um investimento de €1.330 M€ dirigido à Qualificação e 

Certificação de Competências das Pessoas, área que poderemos explorar para cumprir com a obrigação legal 

no cumprimento de quotas de contratação de pessoas com deficiência em grandes e médias empresas. 

Estaremos ativamente à procura de soluções de investimento que melhor nos sirvam para a constante 

atualização e modernização dos serviços que ambicionamos. 

Também a nível europeu encontram-se previstas linhas de apoio comunitário a programas de financiamento 

em áreas similares que estaremos atentos para desenvolvermos candidaturas enquadradas pelos fundos 

europeus da política de coesão relativo a 2021-2027. 

As várias respostas sociais do CECD continuam muito dependentes dos acordos estabelecidos com as  

entidades públicas de tutela e vulneráveis a súbitas alterações, seja por revisão dos critérios de 

financiamento dos acordos de cooperação atualmente existentes com as respostas sociais de Intervenção 

Precoce na Infância, Centro de Atividades Ocupacionais, Unidades Residenciais e Serviço de Apoio 

Domiciliário, seja por mudança de política da Formação Profissional e priorização em sentido diferente 

daquele que tem sido seguido, por alteração da política da Educação e do financiamento aos Centros de 

Recursos para a Inclusão, alteração das regras aos Centros de Emprego Protegido ou qualquer outra medida 

que poderá comprometer a continuidade da prestação do serviço às pessoas apoiadas. Dirigida a esta 

realidade, o Programa Social Leapfrog - Jumping together for impact, promovido pela NOVA School of 

Business and Economics (NOVA SBE) em parceria com a Vieira de Almeida Advogados (VdA), 

PricewaterhouseCoopers (PwC) e Fundación La Caixa, irão acompanhar o CECD num projeto a 3 anos (2020- 
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2023) sobre o tema da sustentabilidade financeira para as organizações do setor social sem fins lucrativos 

híbridas (que também geram receitas próprias através da venda de bens e serviços). Este programa de 

capacitação visa a maior autonomia financeira das organizações dirigida a soluções do futuro e esperamos 

que, em conjunto, se definam soluções que façam o CECD crescer, chegar a mais pessoas que de nós 

necessitam e de melhorar os serviços que prestamos de acordo com o que acreditamos e sabemos resultar. 

 
Fatores Sociais 
O envelhecimento das pessoas apoiadas e das suas famílias continua a exercer grande pressão nos serviços 

que prestamos. A perda de capacidade cognitiva e física, assim como a diminuição das condições de saúde e  

a dificuldade em estas usufruírem dos cuidados necessários, muito devido à situação pandémica e à 

incapacidade dos serviços de saúde atenderem doentes não COVID-19, veio trazer uma preocupação adicional 

às pessoas que apoiamos e às suas famílias, que geralmente são os seus cuidadores. A candidatura ao 

Programa PARES 3.0 visa atender a esta necessidade, mas 

 
também nos propomos a desenvolver ações preventivas dirigidas à comunidade em alternativa às soluções de 

lar e de atividades ocupacionais. 

Continuaremos a estar muito atentos ao preocupante efeito da pandemia na economia, no aumento do 

desemprego em muitos setores da economia nacional e local e na consequente perda de rendimentos das 

famílias que apoiamos. Manteremos o compromisso de revisão imediata das comparticipações familiares 

devido à perda de rendimentos e ajuste dos serviços prestados em função da capacidade e necessidade de 

cada agregado familiar. 

Em caso de declaração de novo estado de emergência, que obrigue a novo confinamento obrigatório e 

suspensão das nossas atividades, seremos céleres na alteração do apoio prestado para aquele que vier a ser o 

apoio possível e o enfoque nos acessos aos bens essenciais que as famílias nos identificarem. A manutenção 

de contacto regular com todos aqueles que servimos será a prioridade e em providenciar o melhor bem-estar 

que nos for possível dar. 

 
Fatores Tecnológicos 

Decorrente dos vários estados de emergência declarados, nas restrições à deslocação das pessoas e da 

necessidade de recorrer ao teletrabalho com regularidade, o CECD também se transformou e recorreu às 

plataformas digitais para manter o contacto, cumprir com todas as obrigações legais e com os objetivos com 

que se comprometeu atingir. 

Talvez o melhor exemplo seja a própria apresentação do presente documento, realizado em Assembleia Geral 

por meios telemáticos via plataforma Microsoft Teams, onde o documento foi disponibilizado em formato 

digital PDF, a inscrição ocorreu de forma digital com recurso ao e-mail, o registo da reunião é feito em vídeo, 

publicado e disponibilizado às pessoas para o reverem através do Microsoft Stream, a votação ocorre de 

forma virtual e fica registada em formato Microsoft Excel e, talvez o mais importante, temos cooperadores a 

assistir e a participar de forma ativa no local da sua preferência, através de múltiplos equipamentos 

(computador, telemóvel, tablet, ou outro dispositivo). 
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Devido à imprevisibilidade com que chegou o primeiro estado de emergência em 2020, as limitações sentidas 

foram muitas, uma vez que não estavam disponíveis todos os recursos necessários a tão brusca mudança 

tecnológica. 

Em 2021 o compromisso é na aposta destes meios tecnológicos como facilitadores da comunicação, da 

partilha, do trabalho colaborativo, na qualidade do que é produzido e na capacidade de reproduzir estes 

conteúdos de forma fácil, eficaz e quase imediata sem a necessidade de recorrer ao papel ou com outros 

custos ambientais. 

A universalização da utilização de plataformas colaborativas, como é o Microsoft Office365, será reforçada 

em 2021, com a disponibilização de mais aplicações que melhorem a comunicação, a produtividade, a 

colaboração, o registo, assim como a disponibilização de informação a todos aqueles que a busquem. 

 

3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 

Para o ano de 2021, o CECD continuará a desenvolver a sua intervenção através das respostas sociais 

existentes - a Educação Especial (Intervenção Precoce na Infância e Centro de Recursos para a Inclusão), o 

Centro de Atividades Ocupacionais, o Centro de Formação Profissional, o Centro de Emprego Protegido, 

as Unidades Residenciais, o Serviço de Apoio Domiciliário e a Clínica de Medicina e Reabilitação -, e de 

projetos que permitam aprofundar e partilhar temas fundamentais à inovação nos diferentes domínios de 

intervenção. 

 
Contamos com a aprovação das candidaturas ao Programa PARES 3.0. O de requalificação do edifício 

identificado como LAR 2 para criação de uma resposta residencial para adultos autónomos. E a candidatura 

apresentada para iniciar a grande obra em Almornos de cariz residencial e ocupacional que foi identificada no 

levantamento de necessidades junto das famílias das pessoas que apoiamos e da necessidade identificada no 

Concelho de Sintra. Contamos com o apoio da Câmara Municipal de Sintra neste caminho e em atingir este 

objetivo que consta do nosso Plano Estratégico, procurando sinergias junto de parceiros e famílias, que 

contribuam para a viabilização de tamanho desafio. 

 
A Intervenção Precoce na Infância (IPI), continuará a desenvolver a sua atividade inserida na Equipa Local 

de Intervenção Precoce na Infância (ELI) de Sintra Oriental (Cidades do Cacém e de Queluz). A utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à intervenção em contexto domiciliário é 

extremamente limitativo e muito condiciona o apoio presencial. O tipo de intervenção geralmente envolve 

um contacto muito próximo com a criança ou bebé, onde é normal a libertação de aerossóis e ausência de 

controlo da baba. Devido às idades muito prematuras com quem trabalhamos, o uso de máscara é 

desaconselhado e será o técnico de intervenção precoce que terá de usar os EPI com elevado grau de eficácia 

de forma a evitar o contágio e propagação da COVID-19 entre outros agregados familiares. Para 2021 o CECD 

compromete-se a fornecer todos os EPI necessários ao apoio às crianças e suas famílias enquanto seja 

necessário, apesar de os restantes membros da equipa da ELI poderem ter de suspender os apoios devido à 

escassez das EPI necessárias. Este apoio continuará a ser dado, preferencialmente à distância, privilegiará a 

intervenção com crianças até aos 3 anos e as suas famílias para a capacitação destas na promoção de um 

desenvolvimento o mais harmonioso possível e para facilitação à integração no 
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sistema pré-escolar de ensino. O trabalho realizado com crianças entre os 3 e os 6 anos que estejam em 

contexto de ensino pré-escolar público será exclusivamente para a promoção de competências parentais e de 

dinâmicas familiares promotoras de bem-estar. 

 

Em 2021 esperamos ainda recorrer a muitas reuniões à distância, com os restantes elementos da equipa da 

ELI, com parceiros envolvidos nos Planos Individuais de Intervenção Precoce, na realização de entrevistas e 

de apoio prestado por estes meios. 

 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) iniciou a sua atividade no cumprimento restrito das regras de 

acesso e circulação nos Agrupamentos de Escolas com quem realizou parcerias neste ano letivo 2020-2021. 

Alguns acessos ainda carecem da devida autorização para todas as equipas externas às escolas, mas prevemos 

que em 2021 estes acessos sejam permitidos os apoios nos contextos onde os alunos deverão estar, junto de 

todos os outros. Nesse momento a equipa técnica está organizada para iniciar todos os apoios que são 

necessários realizar. Também estará preparada para alterar o formato de apoio em caso de necessidade. Em 

2021 prevemos que ainda alguns alunos deverão ter de ficar confinados às suas casas, por razões várias, em 

algum momento até final do ano letivo. Neste caso prevemos transitar o apoio presencial prestado para apoio 

à distância em menos de três dias úteis, sempre em articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) de cada Agrupamento, como gestora de todos os processos educativos dos alunos 

com necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Em 2021 prevemos uma 

ação muito restrita do desenvolvimento dos Planos Individuais de Transição (PIT), para os alunos com 

deficiência que se encontram a terminar a escolaridade obrigatória. Tradicionalmente a ação do CRI centra- 

se no desenvolvimento de experiências socioprofissionais e de sensibilização para áreas de formação 

profissional com estes alunos em contextos reais, trabalhando todas as competências necessárias (autonomia 

nos transportes, cumprimentos de regras sociais, adaptação das tarefas no local e adaptação do próprio local 

às necessidades do aluno), sempre em estreita colaboração com a família e escola para que se aumente a 

probabilidade de sucesso de uma real transição para uma vida pós-escolar. É na coprodução que sentimos a 

robustez deste modelo que defendemos. Enquanto vigorarem as regras restritas associadas à pandemia, esta 

atividade encontra-se suspensa nos moldes tradicional. No entanto, continuaremos a apoiar o desenho do PIT 

sempre que as EMAEI nos pedirem colaboração. 

 
O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) perspetiva para o ano 2021 dar continuidade ao reajuste e 

adaptação de todas as atividades, programas e projetos, numa ótica de garantir as áreas base de intervenção 

desta resposta social, e ainda diversificar novos conteúdos, serviços e respostas. 

 
Atualmente, mais do que nunca, impõe-se a necessidade de compatibilizar os referenciais existentes para a 

área da Deficiência, como seja a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência ratificada por Portugal 

em 2009, um guia estratégico e orientador, com as políticas nacionais para a Deficiência, também elas em 

transição no que concerne à valência do CAO, que aguarda a aprovação de um novo regime jurídico. Impõe- 

se ainda a adaptação constante decorrente do contexto da pandemia Covid19, na justa 
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medida em que, o CAO faz-se cumprir pelos normativos e linhas de orientação da entidade de tutela, a 

Segurança Social, e ainda pela DGS. 

 

A nossa intervenção este ano assumirá duas dimensões, uma à distância, utilizando as ferramentas das 

tecnologias de informação e comunicação, como ponte de aproximação aos clientes e famílias que se 

encontram em casa. E outra mais direcionada para as pessoas apoiadas que se mantêm na resposta social. 

Perspetiva-se assim a continuidade do funcionamento da estrutura em regime de rotatividade. 

 

Procuraremos diversificar a intervenção nas áreas de Bem Estar, Apoios Ocupacionais e Atividades 

Socialmente Úteis a decorrer nas nossas instalações, por uma questão de proteção da saúde de todos, 

envolvendo sempre que possível, agentes da comunidade que possam juntar-se a Nós, de forma segura e 

contingente. 

 

A área das Tecnologias de Informação e Comunicação assume aqui uma área estratégica no envolvimento de 

todas as pessoas apoiadas, donde se destacam os projetos de Literacia Digital e apoio à operacionalização do 

Projeto @CECD – Portal Multimédia e de Recursos Digitais, Apoio e Comunicação à Dist@ncia, no caso da sua 

aprovação. 

 

A implementação do projeto Ser +, destinado às pessoas apoiadas de maior idade, irá ser mantido numa 

lógica de incentivo e inovação a todos os que participam, sendo de destacar as áreas da Musicoterapia e das 

Artes Plásticas. 

 

As atividades desportivas no exterior estão bastante condicionadas, pelo que nos reorganizámos para 

responder à continuidade dos programas de saúde e bem-estar, condição física, psicomotricidade e 

mobilidade. Manter-se-ão ativas as parcerias com o Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga, por 

via da classe Leopardos e com o Real Sport Clube de Massamá, com a classe Karaté e o Ténis. Ainda que de 

forma, condicionada, retomar-se-á também a atividade de Equitação Terapêutica. 

 

Continuamos a fazer-nos representar nos Projetos Europeus que contribuem para a melhoria dos nossos 

serviços, através dos momentos de (in)formação que eles proporcionam, cuja dinâmica está a cargo da área 

de Inovação e Projetos. 

 

Pretende-se também realizar momentos formativos, de valorização e qualificação dos colaboradores, numa 

lógica de partilha e aprendizagem, numa dinâmica intra e intervalências, e ainda com formadores externos. 

 

O Grupo de Autorrepresentantes assumirá um papel ativo e de destaque na representação dos seus pares, na 

promoção da autodeterminação, capacitação e tomada de decisão consciente nas dinâmicas, ações e 

atividades desenvolvidas na valência e tanto quanto possível, com impacto à escala CECD.À semelhança de 

outras dinâmicas de intervenção, assumirá uma componente presencial e à distância. 
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Também as questões relativas à Saúde Mental merecerão um olhar atento, pelo que será retomada a partilha 

de informação, na equipa, decorrente do projecto Adapting Services To New Users (ASTNU) e desenvolvidas 

diligências no sentido de reforçar sinergias com estruturas de saúde locais. 

 

Na intervenção direcionada às famílias, continuaremos a dinamizar as sessões dos grupos de cuidadores, 

numa dimensão adaptada às atuais circunstâncias e condicionada pelas possibilidades de acessibilidade, 

online. 

 

As Atividades Socialmente Úteis (ASUS) em 2021 estarão condicionadas devido ao período pandémico que 

atravessamos, no entanto, continuaremos a intervir na capacitação das pessoas apoiadas na área da cidadania 

e na preparação de futuras integrações/prospeção empresas para este fim. 

 

Por último, pretende-se consolidar um projeto de voluntariado que permita a socialização, convívio e troca 

de experiências entre os voluntários e as pessoas apoiadas, que acrescente não só um valor afetivo e 

emocional, mas também contribua para a construção efetiva do serviço que prestamos. 

 

Para o ano de 2021 o Centro de Formação Profissional (CFP) irá centrar a sua intervenção no 

desenvolvimento das suas Ações Formativas, assim como, no âmbito do Centro de Recursos para a Formação e 

Emprego desenvolverá programas de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego 

(IAOQE), apoio à colocação (AC) e acompanhamento após-colocação (APC), em articulação com os Serviços de 

Emprego de Sintra e Amadora. Iremos dar continuidade ao trabalho realizado no projecto nacional 

INCORPORA, tendo como parceiros a Comunidade envolvente e o Tecido Empresarial. 

 

Iremos manter as parcerias com as Escolas do Ensino Básico e Secundário, do Concelho de Sintra e Amadora, 

para o desenvolvimento de experiências sócio profissionais dos alunos abrangidos por PIT – Planos Individuais 

de Transição. 

 

No CEP - Curva Quatro, espera-se para 2021 um cenário de grande instabilidade, incerteza e recessão macro- 

económica, causados pelo impacto da pandemia COVID. 

Assim, o planeamento das actividades e operações da Curva Quatro será marcado por este pressuposto. 

 
Continuaremos focados na nossa Missão- O emprego e qualidade de vida das pessoas que apoiamos, através 

dos serviços que prestamos aos nossos clientes e parceiros. 

 

No âmbito do apoio aos colaboradores em regime de emprego protegido e suas famílias, daremos 

continuidade ao apoio psicológico e social, de acordo com as necessidades identificadas, quer em regime 

presencial, quer à distância. 

 

Prevemos acompanhar os colaboradores e famílias nos processos de requerimento do regime do Maior 

Acompanhado para que fiquem mais protegidos, face á gestão das sua vida privada e gestão patrimonial. 

 

Daremos especial atenção ao acompanhamento das equipas nos locais de trabalho, no sentido de trabalhar as 

questões da liderança e trabalho de equipa. 
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A nível comercial, daremos continuidade á gestão da nossa carteira de clientes e á captação de novos 

clientes/parceiros dando especial atenção à monitorização de cada área de negócio e das respetivas 

operações. 

 

Daremos especial atenção aos processos de transição para o mercado de trabalho de acordo com as 

necessidades expressas pelos colaboradores e de acordo com as oportunidades que surjam. 

 

Esperamos em 2021, contar com a implementação do Site e a reformulação dos canais digitais, como 

ferramentas de comunicação, que facilitarão muito a gestão e promoção das três áreas de negócio. 

 

Em termos de recursos materiais, iremos realizar gradualmente alguns investimentos ao nível do equipamento 

da área da Construção e manutenção de espaços verdes. 

 

Quanto á renovação da frota, esperamos ser possível em 2021 proceder à substituição da viatura (em regime 

de aluguer) afeta ao serviço de lavandaria e de uma viatura afeta à área da construção e manutenção de 

espaços verdes 

 

Continuaremos a participar em projetos transversais a todo o CECD, como forma de promoção da inclusão 

social 

 

Continuaremos a representar, o CECD na rede de networking BNI, como forma de promover a Missão do CECD 

em geral e a as três áreas de negócio em particular. 

 

Estaremos também focados na participação do projecto LEAPFROG- Nova SBE, como ferramenta de melhoria 

organizacional. 

Nas Unidades Residenciais (UR), a intervenção que perspetivamos continuar em 2021 mantém a sua 

incidência na organização, planeamento e ação, centrados nas pessoas apoiadas, nas suas famílias e na 

capacitação da equipa. 

Este ano de 2021 devido à pandemia e ao facto de atravessarmos momentos atípicos e de contante gestão de 

crise iríamos tentar fazer mentoria aos novos colaboradores e um apoio já dos mais antigos, para que 

tivessem formação na área do PCP para melhorar o nosso desempenho profissional e consequentemente o 

bem-estar dos nossos residentes. 

O reforço no apoio às famílias, manter-se-á sempre que necessário, através do atendimento aos seus 

familiares em situações de emergência ou de descanso dos cuidadores. A prática centrada nas pessoas 

apoiadas, prossegue a sua aplicação funcional mediante as necessidades, desejos e sonhos manifestados pelas 

mesmas e na prestação dos cuidados básicos de saúde e apoio nas rotinas diárias. 

A articulação entre a UR e as estruturas de integração diurna das pessoas apoiadas (CAO, CEP e SAD), manter- 

se-á tanto no âmbito de questões prioritárias como a saúde, como no apoio das equipas psicossocial e de 

terapeutas. 

Em simultâneo, as obras da Unidade Residencial 2 (designada no quotidiano por UR 2), previstas para 2019, 

serão iniciadas em 2021, com a candidatura ao programa Pares 2, com vista ao seu financiamento. Esta 

medida que dificultando consideravelmente o funcionamento do Lares Residenciais trará melhorias 
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substanciais e essenciais para as condições do edificado. Estas obras irão permitir fazer-se uma residência 

para pessoas mais autónomas, visto a estrutura do edifício não permitir apoiar pessoas mais dependentes 

(como anteriormente estava previsto), devido a alteração da legislação. Devido a estas obras o 

funcionamento dos lares irá causar alguns contratempos ao seu funcionamento diário, mas iremos tentar não 

prejudicar as pessoas apoiadas assim como as suas famílias. 

Para além das atividades previstas, a equipa da UR tentará colaborar em atividades transversais ao CECD, 

sempre que possível tentando manter a união da nossa CASA. 

 
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), em 2021 continuará a direcionar os seus recursos para responder às 

necessidades da população a que se destina, nomeadamente as pessoas com deficiência e/ ou incapacidade, 

no sentido de colmatar as suas necessidades básicas bem como promover a inclusão na sua família e 

comunidade.de forma o mais autónoma e harmoniosa possível, sempre em interação com os seus 

significativos e outros parceiros, que contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida. 

 
Neste sentido iremos manter o empenhamento em disponibilizar os serviços que caracterizam esta resposta 

social, nomeadamente os da área de apoio na higiene pessoal, refeição, apoio psicossocial, animação, 

orientação e apoio de ajudas técnicas e outros como sejam a higiene habitacional e tratamento de roupa. 

 
Para mantermos a abrangência da resposta contamos com o apoio da segurança social, com a parceria das 

famílias, serviços de saúde e voluntários. 

 
Atendendo às dificuldades acrescidas que a pandemia Covid 19, gerou na prestação dos apoios, segurança dos 

destinatários e dos prestadores dos serviços, iremos privilegiar a realização presencial dos que são mais 

elementares e imprescindíveis, para as pessoas apoiadas, procurando reduzir os riscos de ambas as partes, 

 
Os serviços ligados ao apoio de inclusão, nomeadamente a animação-socialização, apoio psicossocial, 

orientação comunitária, iremos privilegiar o contacto online ou telefónico diminuindo o tempo das interações 

presenciais que também sejam imprescindíveis. 

 
Na prossecução deste objetivo iremos procurar disponibilizar ferramentas que agilizem a comunicação entre 

a equipa, as pessoas apoiadas e a responsável pela gestão dos seus processos. 

 
Continuaremos a valorizar e aprofundar o processo de formação contínua da equipa, enquanto chave 

fundamental para a qualidade dos serviços que prestamos e que desejamos sejam de excelência, 

nomeadamente através de abordagens como sejam a intervisão e a mentoria, não descurando a formação 

formal contínua em áreas chave para o SAD. 

 
Manteremos a disponibilidade para participar nas ações de angariação de apoios que concorram para manter 

a viabilidade e sustentabilidade da valência. 
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Iremos colaborar no planeamento e candidatura da criação de um SAD que responda aos cidadãos, por um 

período de tempo diário mais alargado e fins de semana, através do projeto CECD-Almornos. 

 
Em 2021 a Clínica de Medicina e Reabilitação (CMR) centrará o seu foco de atuação na reorganização dos 

seus serviços, procurando medidas de rentabilização, com o objetivo de diminuir o diferencial entre 

rendimentos/gastos. Deste modo ficam apuradas as áreas de maior rentabilidade financeira e nestas avançar- 

se-á com medidas que nos permitam proceder a um maior encaixe financeiro – aumento do valor de consultas 

e tratamentos - sem perder o foco social e a fidelização dos clientes. 

Por outro lado, centraremos também o nosso trabalho, em soluções energéticas que nos permitam uma 

gestão e eficiência neste domínio, mais vantajosa e que diminua de modo substancial o importe com estes 

custos. 

Uma estratégia de Marketing Mix está também prevista, como forma de influenciar a procura dos nossos 

serviços, aumentando o nível de vendas. 

 
4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 EIXOS ESTRATÉGICOS 

O Planeamento Estratégico será revisto para se iniciar em 2021 e vigorar até 2023, respeitando o mandato  

dos órgãos sociais do CECD. Qualquer planeamento no decorrer de um surto pandémico está suscetível a uma 

imprevisibilidade que será difícil atingir o compromisso do objetivo determinado. Manteremos as metas que 

se encontravam em vigor em 2019 e 2020, uma vez que muitos destes processos foram interrompidos quando 

foi decretada a situação pandémica e quando foram decretados os sucessivos estados de emergência, de 

suspensão das atividades e do confinamento obrigatório. Suspensas também foram algumas das metas aqui 

definidas, com o compromisso que serão retomadas e reavaliadas quando houver as condições de segurança 

para o fazer. O compromisso maior será o da rápida adaptação dos serviços, de novas respostas criadas e dos 

apoios prestados em resposta a súbitas alterações que poderão ser decretadas ou que a Cooperativa poderá 

ser alvo. Uma vez que antevemos para 2021 a progressiva amenização das medidas dos estados de  

emergência e de calamidade, procuraremos continuar a consolidar uma gestão focada e bem alinhada do 

ponto de vista estratégico e operacional, apoiada nos quatro eixos estratégicos: 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. 
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EIXO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 
METAS 

2021 

 
 

1. GOVERNAÇÃO 

 
 

- CONSOLIDAR O NOVO MODELO DE ORGANIZAÇÃO DA 

GESTÃO NO CECD TENDO EM CONSIDERAÇÃO O ATUAL 

FUNCIONAMENTO E O SEU FUTURO 

- AVALIAÇÃO 
DO    

RESPETIVO 
DESEMPENHO 

 
 

1 

 
 
 
 
 

2. 

SUSTENTABILIDADE 

 
 

- ASSEGURAR UMA GESTÃO EQUILIBRADA E CRITERIOSA, 

UTILIZANDO AS FERRAMENTAS EXISTENTES QUE PERMITEM 

UM CONTROLO ATEMPADO DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

DE CADA VALÊNCIA. 

- EVOLUÇÃO DOS 

RESULTADOS POR 

VALÊNCIA 

 
 

=>2019 

 
 

- REALIZAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 

ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

- N.º DE AÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE 2 

- N.º DE AÇÕES DE 

VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO 

 
2 

 
 
 

 
3. INOVAÇÃO 

 
 

- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NAS ÁREAS DE ATIVIDADE 

DO CECD QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA 

SUA INTERVENÇÃO; 

 
- N.º DE PROJETOS 

 
 

2 

 
 

-DESENVOLVER UMA RESPOSTA INTERNA, ARTICULADA E 

COMPLEMENTAR PARA OS CLIENTES MAIS ENVELHECIDOS; 

RESPOSTAS 

COMPLEMENTARES 

EXISTENTES 

 
3 

 
 

 
4. QUALIDADE 

- CONTINUAR A REFLEXÃO INTERNA, 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 

 
 

REALIZAR AÇÕES DE BENCHMARKING. 

- N.º DE AÇÕES  
2 
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5. CLIENTES 

5.1 CLIENTES INTERNOS 

Para o ano de 2021, prevemos apoiar 305 clientes internos e 1118 externos, de acordo com as Respostas 

Sociais e Serviços que temos atualmente, com um quadro de pessoal correspondente a 218 colaboradores. 

 

VALÊNCIA SERVIÇOS/ ACORDOS 
PREVISTO 

PARA 2020 
PREVISTO 

PARA 2021 

 
 
 

 
CAO 

1.º ACORDO 28 28 

2.º ACORDO 30 30 

3.º ACORDO 20 20 

4.º ACORDO 16 16 

5.º ACORDO 22 22 

6.º ACORDO 30 30 

7.º ACORDO 30 30 

TOTAL PESSOAS APOIADAS EM CAO 176 176 

 
 
 
 
 
 

CFP 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 19 11 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE ASSISTENTE FAMILIAR E APOIO À COMUNIDADE 19 13 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE OPERADOR DE SERIGRAFIA 19 11 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE OPERADOR DE JARDINAGEM 29 12 

FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE AMBIENTE, SEGURANÇA E HIGIENE NO 

TRABALHO 

 
24 

 
12 

FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE VIVEIRISTA 6 0 

FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PREPARAÇÃO E 

CONFECÇÃO DE ALIMENTOS 

 
7 

 
7 

TOTAL FORMANDOS CFP 123 66 

 
 

UR 

1.º ACORDO 7 7 

2.º ACORDO 7 7 

3.º ACORDO 19 19 

TOTAL PESSOAS APOIADAS UR 33 33 

SAD TOTAL PESSOAS APOIADAS SAD 30 30 

TOTAL CLIENTES INTERNOS CECD 362 305 

TABELA 1 – NÚMERO DE CLIENTES INTERNOS POR VALÊNCIA/ SERVIÇO/ ÁREA. 

 

 
ANÁLISE DE INDICADORES 

 
CAO: Na valência do CAO as vagas estão preenchidas, conforme previsto nos Acordos com a entidade de 

tutela, a Segurança Social. 

CFP: A diferença de menos 57 clientes previstos para 2021 deve-se à conclusão das ações de formação 

iniciadas em 2019 e 2020. 
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5.2 CLIENTES EXTERNOS (CLIENTES COMERCIAIS, CLIENTES EM AMBULATÓRIO, CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS, 

ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS) 

VALÊNCIA SERVIÇOS 
PREVISTO 

PARA 2020 

PREVISTO 

PARA 2021 

EE - IPI TOTAL DE CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS PELA IPI 80 80 

EE - CRI TOTAL DE ALUNOS APOIADOS EM CRI 600 600 

CFP TOTAL CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, SAPA, AC E APC) 143 90 

 
 
 
 
 
 

 
CMR 

FISIATRIA 100 42 

FISIOTERAPIA 90 30 

HIDROTERAPIA 90 31 

PSICOLOGIA 60 23 

TERAPIA DA FALA 70 50 

TERAPIA FAMILIAR 6 3 

PSICOMOTRICIDADE 2 1 

ANÁLISES CLÍNICAS 200 --- 

CLÍNICA GERAL PARA COLABORADORES 30 50 

MASSAGENS 20 7 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA --- 4 

NUTRIÇÃO 8 6 

TOTAL CLIENTES CMR 676 243 

CLIENTES COMERCIAIS 
  

 
 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 45 45 

LAVANDARIA 47 50 

VIVEIROS 10 10 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 102 105 

TOTAL CLIENTES EXTERNOS (IPI, CRI, CFP, CEP e CMR) 1601 1118 

TABELA 2 - NÚMERO DE CLIENTES EXTERNOS POR VALÊNCIA/ SERVIÇO/ ÁREA. 

 
 

 

TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO CECD 

PREVISTO 

PARA 2020 

PREVISTO 

PARA 2021 

1963 1423 

TABELA 3 - NÚMERO TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO CECD. 

 

 
6. NÚMERO DE COLABORADORES DO CECD 

6.1 COLABORADORES DO CECD 
 

 
VALÊNCIAS 

 
ACORDOS / SERVIÇOS 

PREVISTO 

PARA 2020 
REALIZADO A 

31/10/2020 
PREVISTO 

PARA 2021 

 

EE 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4 

TOTAL COLABORADORES CRI 23 21 22 

TOTAL COLABORADORES EE 27 25 26 

CAO TOTAL COLABORADORES CAO 58 55 57 

CFP TOTAL COLABORADORES CFP 13 14 14 
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UR TOTAL COLABORADORES UR 21 19 22 

SAD TOTAL COLABORADORES SAD 8 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

REGIME GERAL 
12 12 13 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 
37 35 37 

EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO 
5 0 0 

TOTAL COLABORADORES 
54 47 50 

LAVANDARIA 

REGIME GERAL 
2 3 3 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 
5 5 5 

TOTAL COLABORADORES 
7 8 8 

TRANSVERSAL 

REGIME GERAL 
2 2 2 

TOTAL DE COLABORADORES CEP 
63 57 60 

CMR TOTAL COLABORADORES CMR 
2 2 2 

 
 

SAC 

ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO À GESTÃO 
 

19 

 
18 

 
20 

ÁREA DOS TRANSPORTES 
6 6 6 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 
3 4 4 

TOTAL COLABORADORES SAC 
27 28 30 

TOTAL COLABORADORES CECD 220 206 218 

Tabela 4 – Distribuição de Colaboradores por Valência/ Acordo/ Área a 31 de outubro de 2020. 

 
 

ANÁLISE DE INDICADORES 

CFP: Em 2020 foram previstos 13 colaboradores. No decurso de 2020 verificaram-se as saídas de dois 

colaboradores (saída do formador de Viveiros, findo o tempo de duração do curso que ministrava e saída de 

colaboradora para outra valência no CECD). Estas saídas foram colmatadas com a entrada de 3 colaboradores 

ao longo do ano de 2020. Para 2021, prevê-se que o número de colaboradores estimados para o CFP seja de 

14 colaboradores. 

 
 

CRI: Em 2020 foram previstos 23 colaboradores. Em 2020 ficaram duas vagas em aberto, sendo que uma delas 

não irá ser preenchida, pelo que o número previsto para o ano de 2021 é de 22 colaboradores. 

 
 

CAO: Em 2020 foram previstos 58 colaboradores. No ano de 2020 registou-se a saída de um colaborador, cuja 

vaga foi assegurada interinamente através de outra valência. Saíram ainda 3 colaboradores, que abraçaram 

novos desafios profissionais, tendo sido as suas vagas asseguradas por outros 3 novos colaboradores. Registou- 

se ainda uma troca de colaborador com a valência UR. Assim, fica ainda por preencher uma vaga que 

transitou de 2019 de auxiliar de monitor de CAO e uma nova vaga criada ao abrigo da medida ATIVAR.PT, 

cofinanciada pelo IEFP. Neste caso a previsão de colaboradores para 2021 é de 57. 
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CEP: Em 2020 foram previstos 63 colaboradores, sendo 16 colaboradores do regime geral, 42 em regime de 

emprego protegido e 5 em regime de emprego apoiado em mercado aberto. Em 2021, estão previsionados 60 

colaboradores. Este decréscimo deve-se à não realização em 2020, bem como a não previsão para 2021, da 

contratação de 5 colaboradores em regime de emprego apoiado em mercado aberto, cofinanciado pelo IEFP, 

bem como o acréscimo de duas vagas no regime geral que não tinham sido previsionadas em 2020 (uma vaga 

na lavandaria e uma vaga na jardinagem). 

 
 

UR: Em 2020 foram previstos 21 colaboradores. Para 2021, estão previstos 22 colaboradores, estando ainda 1 

vaga para auxiliar de residência, 1 vaga de animador sociocultural e uma nova vaga ao abrigo da medida 

ATIVAR.PT, cofinanciada pelo IEFP, por preencher. 

 
 

SAD: Em 2020 foram previstos 8 colaboradores. Para 2021, com a saída de colaboradora por reforma por 

invalidez, prevê-se a diminuição de um colaborador na área do Apoio Domiciliário, ficando ainda uma vaga 

por preencher ao abrigado da medida ATIVAR.PT, cofinanciada pelo IEFP. Assim, para 2021, estão previstos 7 

colaboradores no SAD. 

 

CMR: Em 2020 foram previstos 2 colaboradores. Não estão previstas alterações para o ano de 2021, pelo que 

o número de colaboradores previstos irá situar-se nos 2. 

 
 

SAC: Em 2020 foram previstos 28 colaboradores. Ao longo do ano de 2020 registou-se a saída de um 

colaborador da área do SAC, bem como a entrada de um novo colaborador para a área das Limpezas (CAO 

Pendão), que não tinha sido previsionado em 2020. Está prevista uma nova vaga por preencher para o cargo 

de Diretor-Geral em 2021, bem como uma nova vaga no SAC, ao abrigo da medida ATIVAR.PT, cofinanciada 

pelo IEFP. Assim, o número de colaboradores previstos irá situar-se nos 30. 

 

Em termos globais e face à previsão efetuada no ano anterior, verifica-se menos 2 colaboradores no quadro 

de pessoal para 2021 resultante dos seguintes movimentos: 

• Menos um colaborador na EE (CRI); 
 

• Menos três colaboradores no CEP; 

 

• Menos um colaborador no SAD; 
 

• Menos um colaborador no CAO; 
 

• Mais um colaborador no CFP; 
 

• Mais um colaborador na UR; 
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7. OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

7.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Contribuir para a capacitação dos elementos da equipa da ELI Sintra Oriental para a diversificação do 

conhecimento e especialização das práticas desenvolvidas junto das crianças e das suas famílias; 

✓ Garantir que todas as crianças entre os 0 e 3 anos com critérios de elegibilidade e as suas famílias são 

apoiadas de forma atempada; 

✓ Apoiar as famílias das crianças apoiadas para priorizar as necessidades sentidas e construir um Plano 

que lhes faça sentido e que seja exequível; 

✓ Capacitar as famílias das crianças apoiadas para a superação das dificuldades sentidas na interação 

com os diferentes serviços envolvidos na vida da criança e da família; 

✓ Apoiar em vigilância as crianças que se encontrem acompanhadas por outros serviços complementares 

e que se encontrem a frequentar os estabelecimentos de ensino públicos. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
li
d
a
d
e
 

TOTAL DE CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS ABRANGIDAS 280 

N.º DE REFERENCIAÇÕES ANALISADAS 150 

N.º DE CASOS EM VIGILÂNCIA 220 

RESPOSTA IMEDIATA À ALTERAÇÃO DOS FORMATOS DE APOIO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 90% 

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES 60 

SERVIÇO SOCIAL – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 11 

PSICOLOGIA – SESSÕES 560 

PSICOLOGIA – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 38 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 480 

TERAPIA DA FALA – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 20 

TERAPIA OCUPACIONAL – SESSÕES 560 

TERAPIA OCUPACIONAL – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 38 

PSICOMOTRICIDADE – SESSÕES 560 

 
PSICOMOTRICIDADE – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 38 
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7.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL - CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Apoiar os Agrupamentos de Escolas para a implementação de procedimentos promotores de uma 

Educação Inclusiva para todos e cada um dos seus alunos; 

✓ Apoiar alunos com medidas adicionais de apoio à aprendizagem; 

✓ Apoiar a comunidade educativa na eliminação das barreiras à inclusão dos alunos com necessidades 

de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

✓ Ativar as estruturas da comunidade para se envolverem nas necessidades percecionadas pelas escolas, 

criação de uma rede de suporte aos processos de aprendizagem, às necessidades de saúde especiais 

dos alunos e de transição para a vida pós-escolar. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
li
d
a
d
e
 

TOTAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS 600 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 66% 

AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA A ESCOLA INCLUSIVA 6 

RESPOSTA CÉLERE À ALTERAÇÃO DOS FORMATOS DE APOIO ENTRE PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 80% 

FISIOTERAPIA – SESSÕES 800 

FISIOTERAPIA – ALUNOS APOIADOS 45 

PSICOLOGIA – SESSÕES 3200 

PSICOLOGIA – ALUNOS APOIADOS 125 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 3400 

TERAPIA DA FALA – ALUNOS APOIADOS 130 

TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES 2750 

TERAPIA OCUPACIONAL - ALUNOS APOIADOS 90 

 
TOTAL DE ALUNOS APOIADOS EM CONSULTORIA 280 

 
AÇÕES DE CONSULTORIA DIRIGIDAS À COMUNIDADE LOCAL E ESCOLAR 200 

 
TAXA DE AUMENTO DOS NÍVEIS DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS APOIADOS 66% 

 
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PIT 50% 

 PIT – AÇÕES DE APOIO À EMAEI 80 

 
PIT – N.º DE ALUNOS 42 
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7.3 CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Garantir o funcionamento da resposta social, atendendo ao período pandémico, numa lógica de 

proatividade e eficiência, na adaptação das atividades, nomeadamente em regime de apoio à 

distância. 

✓ Desenvolver a área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), através da aquisição de 

equipamentos e materiais informáticos para utilização dos clientes e famílias; 

✓ Promover as sessões de TIC, AMA, TO à distância, através da criação de uma bolsa de equipamentos 

informáticos 

✓ Incentivar a área da investigação-ação e formativa, através da participação em estudos, monografias 

de investigação, estágios académicos, boas práticas europeias na área da reabilitação e supervisão 

externa; 

✓ Promover a formação e a capacitação de todos os colaboradores, com ações organizadas pela área de 

psicologia em articulação com os Recursos Humanos; 

✓ Potenciar o grupo GAR, através da promoção da autodeterminação, vivência plena da cidadania e 

tomada de decisões conscientes, envolvendo-os cada vez mais na vida da organização e em 

representação efetiva dos seus pares; 

✓ Dar continuidade ao projeto Ser+ dirigido às pessoas apoiadas, com idade maior. 

✓ Promover a capacitação para a cidadania e a capacitação para as ASUS, através de sessões individuais 

e em grupo, dos clientes já integrados e de todos os outros que têm esse sonho e expetativas; 

✓ Desenvolver o projeto de voluntariado na valência que permita a socialização e convívio entre os 

voluntários e as pessoas apoiadas e que responda às principais necessidades do serviço; 

✓ Consolidar e potenciar novas parcerias na esfera pública e privada que se consubstanciem em 

respostas nas áreas artísticas, desportivas, culturais, integrações em ASUS e sustentabilidade da 

valência; 

 
 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
li
d
a
d
e
 

Nº DE CLIENTES 176 

Nº DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 114 

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

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

Nº DE CLIENTES COM APOIOS DE BEM-ESTAR 42 

Nº DE CLIENTES COM APOIOS OCUPACIONAIS 64 

Nº DE CLIENTES COM APOIOS PELO TRABALHO 70 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS DE BEM-ESTAR 75% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS OCUPACIONAIS 75% 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

   

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS PELO TRABALHO 75% 

AGITARTE DANÇA E DRAMA – Nº DE CLIENTES 21 

AGITARTE DANÇA E DRAMA – Nº DE SESSÕES 114 

ASUS - Nº DE CLIENTES INTEGRADOS 15 

LITERACIA DIGITAL - Nº DE CLIENTES 13 

LITERACIA DIGITAL - Nº DE SESSÕES 108 

LITERACIA DIGITAL - Nº EVENTOS/ TUTORIAIS 2 

GINÁSTICA CLASSE “OS LEOPARDOS” -Nº DE CLIENTES 12 

GINÁSTICA CLASSE “OS LEOPARDOS”- Nº DE TREINOS 34 

TAEKWONDO - Nº DE CLIENTES 12 

TAEKWONDO- Nº DE TREINOS 30 

EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - NºCLIENTES 16 

EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - Nº SESSÕES 57 

YOGA - Nº CLIENTES --- 

YOGA - Nº SESSÕES --- 

AUTONOMIA + Nº CLIENTES 60 

AUTONOMIA + Nº SESSÕES 126 

GRUPOS DE CUIDADORES - Nº DE CLIENTES 12 

GRUPOS DE CUIDADORES - Nº DE SESSÕES 10 

VOLUNTARIADO – Nº DE VOLUNTÁRIOS 6 

ENVELHECIMENTO SER + Nº DE CLIENTES 8 

ENVELHECIMENTO SER +(MUSICOTERAPIA E ARTES PLÁSTICAS) Nº DE SESSÕES 39 

 

7.4 CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Desenvolver 4 Cursos de Formação Profissional Inicial: Serviços de Reparação e Manutenção (2 

acções); Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade (2 acções); Operador de Serigrafia (2 acções) e 

Operador de Jardinagem (2 acções); 
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✓ Desenvolver 2 Cursos de Formação Profissional Continua: Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho 

(1 acções); Técnicas Básicas de Preparação e Confecção de Alimentos (1 acção); 

✓ Elaborar nova Candidatura da Formação Profissional para o ano de 2022; 

✓ Alargar o leque de parcerias com o tecido Empresarial do Concelho de Sintra e limítrofes para a 

realização das Formações Práticas em Contexto de Trabalho (FPCT) no âmbito dos percursos 

Formativos; 

✓ Articular com as escolas Básicas e Secundárias para a promoção dos estágios de Sensibilização 

Profissional no âmbito do Plano Individual de Transição – PIT; 

✓ Manter a credenciação enquanto Centro de Recursos para a Formação e Emprego para os Serviços de 

Emprego de Amadora e Sintra e desenvolver a medida de Apoio à Integração, Manutenção e 

Reintegração no Mercado de Trabalho, através das modalidades de: Informação, Avaliação e 

Orientação para a Qualificação e o Emprego (IAOQE); Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós 

Colocação (APC); 

✓ Disseminar o projecto INCORPORA junto da Comunidade Local e Tecido Empresarial Concelho de 

Sintra e limítrofes. 

 

EIXOS INDICADORES ESULTADOS ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
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d
a
d
e
 

Nº DE FORMANDOS ABRANGIDOS 66 

Nº DE FORMANDOS COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 10 

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

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

Nº DE FORMANDOS COM CONTINUIDADE INTERNA PARA 2020 47 

NºDE AÇÕES 10 

VOLUME DE HORAS FORMAÇÃO 54329 

Nº DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS 4 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE INSCRIÇÕES SAPA 8 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE IAOQE QUE TRANSITAM PARA A FP 10 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE AC COM CONTRATO DE TRABALHO 10 

INCORPORA – Nº DE NOVAS EMPRESAS CONTACTADAS 60 

INCORPORA – Nº CONTRATOS DE TRABALHO 15 
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7.5 CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Assegurar o apoio psicológico individual ou encaminhamento para consulta de especialidade para os 

colaboradores em regime de emprego protegido que solicitem tal apoio; 

✓ Assegurar acompanhamento aos supervisores/chefes de equipa para a capacitação na gestão e 

liderança das equipas de trabalho; 

✓ Acompanhar as equipas nos seus postos de trabalho, para promover a sua motivação e envolvimento 

nos processos de melhoria continua e apoiar na resolução de problemas e procura conjunta de 

soluções; 

✓  Assegurar o apoio psicossocial a colaboradores em regime de emprego protegido e respetivos 

familiares/significativos, com esta necessidade identificada, quer em regime presencial, quer á 

distância; 

✓ Assegurar o encaminhamento para estruturas internas/externas ao CECD, de colaboradores em regime 

de emprego protegido, que manifestarem essa necessidade; 

✓ Promover o espirito de equipa e identificação organizacional, através de actividades de inclusão social 

e eventos CECD; sempre que possível. 

✓ Continuar a promover as vendas das plantas do nosso viveiro, junto das autarquias da AML – área 

Metropolitana de Lisboa 

✓ Assegurar a gestão dos 4 protocolos dos espaços verdes; 

✓ Assegurar a gestão dos contratos e operações dos clientes/parceiros das 3 áreas de negócio 

✓ Utilizar as ferramentas de networking do BI, para promoção da Missão do CECD, da Responsabilidade 

Social externa e promoção das 3 áreas de negócio da Curva Quatro. 

 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
li
d
a
d
e
 

APOIO PSICOLÓGICO- Nº APOIOS 60 

APOIO PSICOLÓGICO - Nº COLABORADORES 20 

PROGRAMA + PERTO – Nº SESSÕES POSTO DE TRABALHO 48 

APOIO SOCIAL – N.º APOIOS 30 

APOIO PSICOSSOCIAL – N.º COLABORADORES 10 

ENCAMINHAMENTO MNT – N.º COLABORADORES 2 

CONSULTAS PSIQUIATRIA – N.º CONSULTAS 40 

CONSULTAS PSIQUIATRIA – N.º COLABORADORES 9 

Nº ATIVIDADES DE EQUIPA – N.º ATIVIDADES 4 

ATIVIDADES DE EQUIPA – N.º COLABORADORES 60 

NETWORKING – N.º SESSÕES 48 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO SST – N.º SESSÕES 2 

SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO SST - PARTICIPANTES 60 

PARCERIAS AUTARQUIAS – N.º DE PROPOSTAS COMERCIAIS 3 

LAVANDARIA – VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60.000,00€ 

LAVANDARIA – N.º DE CLIENTES 50 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES – VOLUME DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 530.000,00€ 

CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES – N.º DE CLIENTES 45 

VIVEIROS – VOLUME DE VENDAS 30.000,00€ 

VIVEIROS – N.º DE CLIENTES 10 

N.º PROTOCOLOS ESPAÇOS VERDES 4 

 

7.6 UR – UNIDADES RESIDENCIAIS 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Melhorar as condições físicas do Lar 2, através de obras de remodelação estruturais, que irá permitir 

dar 

melhores condições habitacionais aos residentes; 

 
✓ Realizar formação interna à equipa da UR para promover a reflexão sobre competências pessoais e 

profissionais e aprendizagem de novas matérias associadas à deficiência; 

 

✓ Realizar formação interna à equipa sobre covid e procedimentos, gestão de crise e lutos; 

 
✓ Realizar ações que permitam a melhoria da comunicação inter-valências; 

 
✓ Realizar ações que promovam a proximidade entre famílias e clientes; 

 
✓ Contribuir para o bem-estar biopsicossocial dos clientes, tendo a preocupação de satisfazer as 

necessidades e expectativas individuais, de cada um deles e suas famílias; 

 

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

✓ Realizar atividades lúdicas, socioculturais e recreativas com os clientes da UR, na comunidade; 

 
✓ Dinamizar atividades de expressão plástica; 

 
✓ Realizar momentos de férias para os residentes tutelados / sem família; 

 
✓ Acompanhar as consultas médicas e os cuidados de saúde a todos os clientes tutelados. 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
4
 -

 Q
u
a
li
d
a
d
e
 

Nº DE CLIENTES 33 

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

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

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

Nº DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 33 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – Nº DE CLIENTES 14 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – Nº DE AÇÕES 2 

ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS - CLIENTES 33 

ATIVIDADES LÚDICAS, SOCIO CULTURAIS E EXPRESSÃO PLÁSTICA - AÇÕES 15 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - CLIENTES 15 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - SESSÕES 30 

REUNIÕES GERAIS DE CASA – SESSÕES 2 

REUNIÕES GERAIS DE CASA - CLIENTES 15 

SERVIÇO SOCIAL - APOIOS 20 

SAÚDE - ACOMPANHAMENTOS A CONSULTAS E EXAMES 80 

 
SAÚDE - CLIENTES 16 

 

7.7 SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

✓ Melhorar as ferramentas para a prestação dos apoios na área da animação-socialização, apoio 

psicossocial e projetos de lazer-recreação; 

✓ Melhorar o sistema de gestão dos serviços prestados. 
 
 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
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d
a
d
e
 

Nº DE CLIENTES 30 

Nº DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DE PICS (ATIVIDADES EM PIC) 25 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC ( OBJECTIVOS EM PIC) 85% 

Nº DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 80% 

Nº DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO OBRIGATÓRIOS PRESTADOS 2 

Nº DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO COMPLEMENTARES PRESTADOS 6 

Nº DE VISITAS DOMICILIÁRIAS 55 

Nº DE CONTACTOS TELEFÓNICOS 1232 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
Nº ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS 2 

Nº DE CLIENTES ENVOLVIDOS ATIVIDADES 9 

Nº DE DISSEMINAÇÃO DAS ATIVIDADES 2 

Nº DE SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO À EQUIPA 18 

Nº DE VOLUNTÁRIOS 3 

 
Nº DE CLIENTES COM APOIO DE VOLUNTÁRIO 3 

 

7.8 CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Avançar com um plano estratégico de energias sustentáveis. 

✓ Aumentar o valor das prestações dos serviços nas diferentes especialidades, sem perder o foco social. 

✓ Apostar numa estratégia de Marketing Mix promovendo os serviços para além da comunidade 

envolvente. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
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d
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FISIATRIA – Nº DE CLIENTES 42 

FISIATRIA – Nº DE CONSULTAS 50 

FISIOTERAPIA – Nº DE CLIENTES 30 

FISIOTERAPIA – Nº DE SESSÕES 500 

HIDROTERAPIA – Nº DE CLIENTES 31 

HIDROTERAPIA – Nº DE SESSÕES DE GRUPO 600 

HIDROTERAPIA – Nº DE SESSÕES INDIVIDUAIS 120 

CLÍNICA GERAL - COLABORADORES 50 

CLÍNICA GERAL - PSICOLOGIA 1 

PSICOLOGIA – Nº DE CLIENTES 23 

PSICOLOGIA – Nº DE SESSÕES 920 

TERAPIA DA FALA – Nº DE CLIENTES 50 

TERAPIA DA FALA – Nº DE SESSÕES 2000 
 

PSICOMOTRICIDADE – Nº DE CLIENTES 1 
 

PSICOMOTRICIDADE – Nº DE SESSÕES 40 
  

NUTRIÇÃO – Nº DE CLIENTES 

 
6 

 NUTRIÇÃO - Nº DE SESSÕES 90 

 MEDICINA TRADICIONAL CHINESA - Nº DE CLIENTES 4 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 MEDICINA TRADICIONAL CHINESA - Nº DE SESSÕES 96 

 
MASSAGENS – Nº DE CLIENTES 7 

 
MASSAGENS – Nº DE SESSÕES 420 

 
WORKSHOPS TEMÁTICOS – Nº DE AÇÕES 3 

 
WORKSHOPS TEMÁTICOS – Nº DE PARTICIPANTES 24 

 
VOLUME DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 

116,100€ 

 

8. ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

Em 2020 as Áreas de Apoio à Gestão no CECD não foram alvo da atenção necessária à renovação dos seus 

processos, na definição de linhas claras de atuação e de coordenação das suas atividades. Para 2021 

queremos transformar estas áreas em verdadeiros serviços de apoio à atividade das valências e que estas 

áreas coordenem esforços de acordo com os mesmos objetivos. 

 

Uma área que terá de ser claramente reforçada será a área da Informática. A aquisição de novos terminais, 

seja por investimento próprio ou através de candidaturas a projetos e ativação dos parceiros, é urgente para 

que se garanta o acesso à informação e o envolvimento de quem não poderá estar presente fisicamente. Mas 

é também urgente a formação das pessoas na utilização destes equipamentos, explorar as capacidades destas 

ferramentas e “dar o salto” para colocar a tecnologia ao serviço das pessoas de forma a melhorar a sua 

qualidade de vida. 

 

9.1. Qualidade e Controlo de Gestão 

 
O Código dos Contratos Públicos (CCP) obrigará a que se adquiram todos os bens e serviços do CECD através 

deste procedimento. Para que seja realidade, será necessário melhor prever, com grande antecedência, os 

bens e serviços que venham a ser necessários para o desenvolvimento das atividades da Cooperativa. A 

realização de qualquer contrato será entendida como um procedimento CECD, em que todos os serviços 

contribuem para a identificação dos bens e serviços a adquirir de forma a consolidar a relação com os 

fornecedores e de procurar a melhor qualidade pelo melhor preço. Será um serviço muito próximo da 

contabilidade e tesouraria, uma vez que depende destes para a recolha de toda a informação necessária e 

para o acompanhamento da execução de cada contrato. 

 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) será alvo de profunda reflexão e análise para que as valências o 

sintam como facilitador dos processos que desenvolvem, que forneça informação relevante à análise dos 

serviços prestados, que seja ele próprio impulsionador de mudança e adaptação dos serviços, que seja 

entendido como o melhor meio de partilhar informação e promover a discussão e a reflexão dentro e fora do 

CECD. Para que tal aconteça, o SGQ terá de se adaptar à realidade específica de cada valência. 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Rever todo o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do CECD de acordo com as novas orientações 

EQUASS 2018, em função dos reportes que são necessários, das necessidades das pessoas apoiadas, de 

todos aqueles que cooperam nas atividades do CECD, das valências e dos serviços; 

✓ Garantir e acompanhar o estrito cumprimento dos contratos de fornecimento de bens e serviços; 

✓ Consolidar os processos inerentes ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD); 

✓ Melhorar o clima organizacional da Cooperativa, de forma a aumentar os níveis de satisfação dos 

colaboradores; 
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✓ Garantir o cumprimento de todos os procedimentos de Contratação Pública, através da previsão de 

aquisição de bens e serviços para toda a Cooperativa de forma consolidada. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
u
a
li
d
a
d
e
 

Nº DE AÇÕES DE MELHORIA IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DA MIGRAÇÃO DO SGQ PARA O NOVO 

REFERENCIAL EQUASS 2018 
12 

Nº DE AÇÕES DE ESCLARECIMENTO SOBRE AS ALTERAÇÕES A IMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO 

REFERENCIAL EQUASS 2018 
4 

REVISÃO DE TODOS OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
Sim 

AÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O CÓDIGO DOS CONTRATO PÚBLICOS 
2 

Nº DE CONTRATOS REVISTOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
2 

Nº DE PROCEDIMENTOS INICIADOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
6 

AÇÕES DE BENCHMARKING (PRINCÍPIOS DA QUALIDADE) 1 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

No decurso do ano 2020 existiram várias alterações ao inicialmente projetado. No que diz respeito à Avaliação de 

Satisfação dos Colaboradores, existiu uma redução das taxas de participação e de satisfação. Para 2021, o grande 

desafio será desenvolver medidas que possam ajudar a aumentar estas taxas. No que diz respeito à Formação para 

o ano de 2020, várias formações não puderam ser realizadas devido à atual situação sanitária que atravessámos ao 

longo do ano. Esta situação deu espaço ao incremento de novas formações, mais viradas para o digital. Existiu uma 

primeira projeção das CECD TALKS, que pressupõe a construção de um modelo de futuro, virado para a formação 

interna no CECD. Em 2021, o desafio passará por continuar a delinear os traços das CECD TALKS, para que possam 

tornar-se um mecanismo formativo importante no CECD, uma vez que temos atualmente diversos Colaboradores no 

CECD que estão habilitados a dar formação nas suas respetivas áreas de especialidade, podendo ser uma mais valia 

na concretização deste desafio. Tendo em conta todos os constrangimentos verificados em 2020, decorrentes da 

atual situação sanitária, existiu uma necessidade de convergência de esforços para áreas prioritárias, não sendo 

possível fazer uma revisão adequada e exaustiva dos processos e procedimentos em vigor no CECD. Em 2021, torna- 

se importante que diversos documentos Institucionais e procedimentos do CECD possam ser analisados, alvos de 

revisão e aprovados para que o funcionamento do CECD seja cada vez mais robusto e harmonioso. A definição de 

novas políticas de retenção de colaboradores e o desenvolvimento de trabalho em conjunto com as demais 

valências deverá ser priorizado, para que, se verifique um constante aumento da motivação e compromisso dos 

Colaboradores do CECD, bem como da otimização de todos os nossos serviços prestados. 

 
OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Procurar aumentar a taxa de participação no Inquérito de Satisfação de Colaboradores anual; 

 
✓ Procurar aumentar a taxa de Satisfação dos Colaboradores; 

 
✓ Procurar a manutenção ou o incremento da taxa de execução anual do Plano de Formação; 

 
✓ Construção e aplicação de um Questionário sobre Motivação no Trabalho; 

 
✓ Dar início ao planeamento e operacionalização de CECD TALKS - Formação Online CECD; 
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✓ Desenvolver ações/dinâmicas de grupo para reforço do compromisso organizacional, permitindo um 

incremento no trabalho de equipa, satisfação em geral dos colaboradores e correspondente aumento 

do bem-estar; 

✓ Revisão e atualização do Manual de Competências e Responsabilidades; 

 
✓ Revisão e atualização de vários processos/procedimentos e respetivos formulários, atualmente em 

vigor. 

 
 
 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4
 -

 Q
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d
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES – AUMENTAR A TAXA DE PARTICIPAÇÃO 80% 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES – MANTER OU AUMENTAR A TAXA DE SATISFAÇÃO 85% 

PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO – MANTER OU AUMENTAR A TAXA DE EXECUÇÃO 85% 

Nº DE COLABORADORES COM FORMAÇÃO 60 

QUESTIONÁRIO DE MOTIVAÇÃO DE COLABORADORES – CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO 1 

CECD TALKS – N.º DE SESSÕES 8 

AÇÕES/DINÂMICAS DE GRUPO 8 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 1 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE VÁRIOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS (RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, 
ASSIDUIDADE, SINISTROS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS E POLÍTICA DE RECRUTAMENTO E RETENÇÃO DE COLABORADORES) 

 

6 

 

8.2 COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Em 2020 a Comunicação sofreu uma renovação, com a implementação de uma imagem corporativa do CECD e a 

criação de um plano de comunicação interna. Para 2021 a Comunicação irá colocar em prática o plano de 

comunicação interna e irá elaborar o plano de comunicação externa do CECD. Está planeada a formação de 

colaboradores de várias valências na área da imagem e texto, para que todas as notícias do CECD possam fluir de 

forma mais imediata. Para 2021 espera-se também uma grande aposta na área da Responsabilidade Social. 

 
OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Assegurar mecanismos de informação às diferentes partes interessadas; 

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

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

 
✓ Organizar evento de divulgação dos serviços do CECD, aberto à Comunidade; 

 
✓ Construir um painel com todas as Empresas Parceiras do CECD; 

 
✓ Implementação do plano de comunicação interna do CECD; 

 
✓ Elaboração e implementação do plano de comunicação externa do CECD. 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
4
 -
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u
a
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LOJA SOCIAL (ONLINE) 1 

DINAMIZAR E ATUALIZAR O SITE CECD MIRA SINTRA 4 

CRIAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DE PERFIS PARA A CURVA QUATRO E CMR 2 

Nº DE NEWSLETTER SER CECD E CMR 12 

Nº DE CAMPANHAS COMERCIAIS 10 

Nº DE CAMPANHAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 4 

DIVULGAR AS OFERTAS FORMATIVAS DO CECD MIRA SINTRA 5 

Nº DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2 

Nº DE EVENTOS “PORTA ABERTA À COMUNIDADE” 2 

 

9. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO 

Em 2021, dos projetos a desenvolver pelo C.E.C.D. Mira Sintra, salientam-se os seguintes: 
 

 

EIXOS 

 

INDICADORES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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 DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO – N.º DE PROJETOS 8 

OPERACIONAIS – N.º DE PROJETOS 20 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – N.º DE PROJETOS 5 

SUSTENTABILIDADE – N.º DE PROJETOS 2 

 
GESTÃO DE PROJETOS EUROPEUS 

 
 

A atividade da Área de Projetos, Estudos e Inovação para o ano de 2021 será conduzida a: 

 

✓ Realizar a gestão financeira e física enquanto parceiro do Projeto Europeu INCLUDNET, no âmbito da 

Ação chave 2 do Programa Erasmus +, em colaboração com CAO, CEP e CFP; 

✓ Realizar a gestão financeira enquanto parceiro do Projeto Europeu BEYOND, no âmbito da Ação 

chave 2 do Programa Erasmus +, em colaboração com o CRI que realiza a gestão física do projeto; 

✓ Realizar a gestão financeira e física enquanto Coordenador do Projeto Europeu ID GAMING, no âmbito 

da Ação chave 2 do Programa Erasmus+, com a colaboração com CAO, CEP e CFP. Fazer a 

coordenação financeira e física da comunicação com a Agência Nacional em nome da parceria do 

projeto.; 

✓ Realizar a gestão financeira enquanto parceiro do Projeto Europeu TIME BANKING da Ação chave 2 do 

Programa Erasmus +, em colaboração com a UR, CAO e SAD; 

✓ Realizar a candidatura e Coordenação do Projeto Europeu “PDEC -Plano de Desenvolvimento Europeu 

das Competências” no âmbito da chamada para projetos de 2021 da Ação chave 1 do Programa 

Erasmus+ e a coordenação da parceria, gestão financeira e física do projeto com a colaboração CAO, 

CEP, SAD, UR, EE, CMR e CFP. 
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DESENVOLVIMENTO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS INTEGRADOS E DIFERENCIADOS PARA COLABORADORES, FAMÍLIAS E 

PESSOAS APOIADAS 

 

✓ Desenvolver o papel de Lead Partner ECC e EMISC em Portugal com adopção do percurso formativo 

online; 

✓ Na vertente interna ao CECD, concretizar em 2021 uma ação de formação ECC; uma ação de 

formação EMISC e ações de mentoria EMISC em colaboração com CAO, CEP, SAD, UR e CFP. 

✓ Na vertente externa levar a cabo duas ações de formação ECC e uma ação de formação EMISC em 

entidades congéneres; 

✓ Coproduzir com famílias, pessoas apoiadas e profissionais uma ação de Introdução ao Programa de 

formação para a Vida Independente IDP LIVING destinada a pessoas com DID, famílias e profissionais 

de entidades congéneres; 

✓ Realizar diagnóstico de necessidades para definição de visão e estratégia e operacionalização de 

itinerários formativos em Fundamentos de Cuidados Paliativos, Desenvolvimento Emocional1, Língua 

gestual Portuguesa e Avaliação do Impacto da Intervenção na Qualidade de Vida das Pessoas 

Apoiadas, Gestão de conhecimento/Gestão de Dados 

 
INCENTIVOS A MAIOR DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E À DIVULGAÇÃO EM REVISTAS ESPECIALIZADAS 

✓ Incentivar a participação sustentável em eventos científicos, com a apresentação de posters, 

comunicações e artigos, etc.; 

✓ Alimentar as parcerias e partilhas com centro de estudos científicos; 

✓ Organizar um evento, ou atividade, com impacto ao exterior. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS PROBLEMAS OU SITUAÇÕES DE RISCO EMERGENTE 

✓ Identificar oportunidades para financiamentos externos e apoio à submissão transversal de 

candidatura face às necessidades assinaladas pelas equipas: 

✓ INR, I.P.; 

✓ PAFI; 

✓ POISE - Tipologia de Operações 3.18 – Modelo de Apoio à Vida Independente; 

✓ Prémio BPI "la Caixa" (Infância; Solidário; Seniores; Capacitar); 

✓ Prémio Caixa Social – CGD; 

✓ Prémio Fidelidade Comunidade; 

✓ Programa Cidadãos Ativos - Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto. 

✓ Philips Morris - Tabaqueira 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Sappok, T., Budczies, J., Böllte, S., Dziobek; I., Dosen, A., & Diefenbacher, A. (2013). Emotional Development in Adults with Autism and Intellectual Disabilities: A 

Retrospective, Clinical Analysis. PLoS ONE 8(9): e74036. doi:10.1371/journal.pone.0074036 

https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade-social/premio-bpi-%27la-caixa%27-infancia
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-la-caixa-solidario
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-la-caixa-seniores
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-la-caixa-capacitar
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GESTÃO DE PROJETOS NACIONAIS 

✓ Realizar com a CMS e com o ISS a candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais (PARES 3.0) das novas respostas sociais a construir pelo C.E.C.D. Mira Sintra. 

✓ Realizar a coordenação da parceria, gestão financeira e física do Projeto VENTOS DE INCLUSÃO, no 

âmbito do Eixo 1 - Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica - do Programa Cidadãos 

Ativos, em colaboração com CAO, CEP, SAD, UR, EE, CMR e CFP; 

✓ Ponto focal da execução no CECD do Programa Social Leapfrog em colaboração com CAO, CEP, SAD, 

UR, EE, CMR e CFP; 

 
10. PARCERIAS 

As parcerias para o CECD constituem um fator essencial à inovação e resiliência das atividades promovidas 

pela Cooperativa, contribuindo para uma maior pluralidade nos serviços prestados, criando condições para 

uma ação mais sustentável, geradora de uma intervenção mais descentralizada e inclusiva. É através da 

ativação das estruturas da comunidade que conseguiremos atingir a meta de coprodução dos serviços e na 

construção de uma Cooperativa para a Inclusão. 

 

Neste sentido, identificamos como tipologias de parcerias existentes no CECD: 

PARCERIAS OPERACIONAIS - parcerias que permitem o desenvolvimento e a abrangência dos serviços prestados 

pelas respostas sociais/serviços da Organização. Estas parcerias podem ser formalizadas com entidades 

privadas ou públicas. 

PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO – parcerias que permitem o desenvolvimento da estratégia organizacional. 

Salientam-se as parcerias com Universidades e Institutos Universitários Nacionais e Internacionais. 

PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – parcerias que permitem a realização de atividades de responsabilidade 

social. Salientam-se as parcerias estabelecidas com grupos comunitários nas localidades de implantação das 

respostas sociais/serviços. 

PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE – parcerias que permitem o crescimento e desenvolvimento organizacional, 

através da manutenção dos serviços prestados, com vista ao equilíbrio económico. 

 
Neste sentido, prevemos operacionalizar as seguintes parcerias em 2021: 

 

 

EIXOS 

 

INDICADORES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

2
 –

 I
n
o
v
a
ç
ã
o
 e

 3
 –

 

S
u
st

e
n
ta

b
il
id

a
d
e
 

N.º DE PARCERIAS OPERACIONAIS 145 

N.º DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 22 

N.º DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 20 

N.º DE PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE 15 

TOTAL DE PARCERIAS 202 

N.º DE PESSOAS ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 1850 
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11. PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS, COLABORADORES E OUTROS 

2020 foi um ano de grandes limitações no contacto entre pessoas e promoção de momentos de convívio. 

Antecipamos a natural diminuição de participação de todos, com dificuldade acrescida junto das pessoas que 

apoiamos. Esperamos que 2021 seja o ano em que recuperaremos o contacto pessoal, as reuniões presenciais 

e até os momentos de partilha num intervalo de café ou de almoço. No entanto, teremos de prever a 

continuidade, ou mesmo, agravamento das restrições, pelo que, contaremos com aspetos tecnológicos para 

nos mantermos em contacto e cultivarmos o espírito cooperativo e partilha de informação. 

Pretendemos atribuir maior representatividade do grupo de autorrepresentantes, na sua consulta e opinião 

sobre diversos temas na vida da Cooperativa, como órgão consultivo em diversas instâncias. 

No que diz respeito à participação das pessoas apoiadas, dos colaboradores e de outras partes interessadas 

(stakeholders), pretendemos que o ano de 2021 seja um catalisador de uma maior participação entre as 

diferentes partes interessadas com que o CECD convive, promovendo-se ações que estimulem a participação 

de todos. 

 
 

EIXO INDICADORES 
RESULTADO 

ESPERADO 
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TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS 80% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS APOIADAS 70% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 75% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES 80% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE FAMÍLIAS (CAO/UR) 75% 

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

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS 25% 

TAXA DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE PESSOAS APOIADAS 

CAO/UR 16 

CFP 6 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE SESSÕES 

CAO/UR 56 

CFP 4 

EVENTOS E CONVÍVIOS – CECD 

N.º DE EVENTOS E CONVÍVIOS 6 

N.º DE CLIENTES 150 

N.º DE COLABORADORES 200 

 

12. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

EIXO ATIVIDADE PERIODICIDADE RESPONSÁVEL 
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EIXO ATIVIDADE PERIODICIDADE RESPONSÁVEL 

4
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PLANO DE ATIVIDADES 

 

ANUAL 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR/A GERAL 

DIRETORES E COORDENADORES 

TÉCNICO/A GESTÃO E QUALIDADE 

 
QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

A DEFINIR POR 

VALÊNCIA/SERVIÇO 

DIRETORES E COORDENADORES 

TÉCNICO/A GESTÃO E QUALIDADE 

 
REUNIÃO ENTRE DIRETORES E COORDENADORES 

 
QUINZENAL 

 
DIRETORES E COORDENADORES 

 
REUNIÃO ENTRE AAF, AAGI 

 
TRIMESTRAL 

 
RESPONSÁVEIS DAS AAF, AAGI 

 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO A APRESENTAR AO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

 
SEMESTRAL 

 

DIRETOR/A GERAL 

TÉCNICO/A GESTÃO E QUALIDADE 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 
ANUAL 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR/A GERAL 

DIRETORES E COORDENADORES 

TÉCNICO/A GESTÃO E QUALIDADE 

O sistema de monitorização e avaliação alimentará a gestão da melhoria contínua e realização do relatório de atividades 

AAF – Área Administrativa e Financeira; 

AAGI – Área de Apoio à Gestão e Infraestruturas. 
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13. ORÇAMENTO 
O orçamento do CECD para o ano de 2021 teve por base a execução financeira ao mês de junho de 2020 

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

ano de 2021, quer em gastos, quer em rendimentos e atendendo ao momento de pandemia que se vive. 

Apresenta-se, de seguida, os valores com o respetivo comparativo do orçamento de 2020: 

 
 

Gastos 
Orçamento 

2021 
Orçamento 

2020 
Diferença 
2021-2020 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 45.169,38 60.438,24 -15.268,86 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS 1.043.152,36 1.097.931,65 -54.779,29 

Subcontratos 113.696,48 89.932,59 23.763,89 

Outsourcing Transportes 92.000,00 66.311,43 25.688,57 

Traço União 0,00 0,00 0,00 

Outros(CEP) 21.696,48 23.621,16 -1.924,68 

Serviços Especializados 319.060,62 338.914,83 -19.854,21 

Trabalhos Especializados 33.494,44 35.104,52 -1.610,08 

Publicidade e Propaganda 2.199,36 1.573,00 626,36 

Vigilância e Segurança 7.517,12 11.245,40 -3.728,28 

Honorários 53.443,48 49.452,22 3.991,26 

Comissões 0,00 0,00 0,00 

Conservação e Reparação 222.406,22 241.539,70 -19.133,47 

Cons.Rep.-Edifícios 175.440,98 179.931,59 -4.490,61 

Cons.Rep.-Veículos 20.414,52 28.008,33 -7.593,81 

Cons.Rep.-Equipamentos 26.550,72 33.599,78 -7.049,06 

Cons.Rep.-Outros 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 

Materiais 31.822,20 46.501,75 -14.679,55 

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 7.326,66 13.431,57 -6.104,91 

Livros e Documentação Técnica 0,00 50,00 -50,00 

Material de Escritório 12.090,64 17.360,22 -5.269,58 

Artigos para Oferta 0,00 0,00 0,00 

Material didático 3.732,70 4.698,20 -965,50 

Outros 8.672,20 10.961,77 -2.289,57 

Vestuário e Calcado 5.349,36 4.514,11 835,25 

Medicamentos e Artigos de Saúde 1.189,80 655,71 534,09 

Outros Materiais 2.133,04 5.791,95 -3.658,91 

Energia e Fluidos 159.878,86 196.809,74 -36.930,88 

Electricidade 58.298,66 68.757,79 -10.459,13 

Combustíveis 79.621,26 101.791,75 -22.170,49 

Água 21.958,94 26.260,20 -4.301,27 

Outros 0,00 0,00 0,00 

Deslocações, Estadas e Transportes 44.215,15 54.788,68 -10.573,53 

Deslocações e Estadas 44.215,15 54.788,68 -10.573,53 

Transportes de Pessoal 0,00 0,00 0,00 

Transportes de Mercadorias 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 

Serviços Diversos 374.479,05 370.984,06 3.494,99 

Rendas e Alugueres 75.735,61 85.374,62 -9.639,01 

Comunicação 22.278,06 18.884,02 3.394,05 

Seguros 26.337,76 24.916,60 1.421,16 

Contencioso e Notariado 955,00 855,00 100,00 

Limpeza, Higiene e Conforto 64.188,64 49.000,76 15.187,88 
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Gastos 
Orçamento 

2021 
Orçamento 

2020 
Diferença 
2021-2020 

Outros Serviços 184.983,98 191.953,07 -6.969,08 

Alimentação 162.658,54 165.827,32 -3.168,78 

Outsourcing 150.644,64 145.089,56 5.555,08 

Outros 12.013,90 20.737,76 -8.723,86 

Outros 22.325,44 26.125,75 -3.800,31 

Serviços Bancários 4.819,32 3.865,70 953,63 

Colonias/Actividades Culturais 0,00 0,00 0,00 

Outros 17.506,12 22.260,05 -4.753,93 

GASTOS COM O PESSOAL 3.761.333,27 3.676.207,35 85.125,92 

Remunerações Certas 2.787.794,65 2.743.792,25 44.002,40 

Remunerações Adicionais 246.831,09 246.465,99 365,10 

Encargos sobre Remunerações 586.548,13 582.472,37 4.075,76 

Seguros de Acidentes de Trabalho 50.361,36 49.936,25 425,10 

Indemnizações 9.429,36 8.333,41 1.095,95 

Outros Gastos com o Pessoal 80.368,68 45.207,09 35.161,60 

Outros Gastos com o Pessoal-Medic.Trab. 5.660,52 5.657,76 2,76 

Outros Gastos com o Pessoal-Hig.Seg. 31.817,55 6.727,37 25.090,18 

Outros Gastos com o Pessoal-Estag.Prof. 30.015,89 20.611,23 9.404,66 

Outros Gastos com o Pessoal-Vest.e Calçado 9.519,24 7.908,98 1.610,26 

Outros Gastos com o Pessoal-Formação Prof. 3.355,48 4.301,75 -946,27 

Outros Gastos com o Pessoal-Outros 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 61.645,43 80.150,43 -18.505,00 

Propriedade de Investimento 0,00 0,00 0,00 

Activos Fixos Tangíveis 61.030,43 78.542,82 -17.512,39 

Activos Fixos Intangíveis 615,00 1.607,61 -992,61 

PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 0,00 0,00 

PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 0,00 0,00 

PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 0,00 0,00 

OUTROS GASTOS E PERDAS 351.563,71 413.378,61 -61.814,90 

Impostos e taxas 2.870,00 3.030,50 -160,50 

Descontos Pronto Pagamento Concedidos 0,00 0,00 0,00 

Dívidas Incobráveis 0,00 0,00 0,00 

Perdas em Inventários 0,00 0,00 0,00 

Outros 348.693,71 410.348,11 -61.654,40 

Correções Períodos Anteriores 0,00 0,00 0,00 

Donativos 0,00 0,00 0,00 

Quotizações 3.678,00 5.211,00 -1.533,00 

Bolsas a Formandos 293.973,91 359.662,27 -65.688,36 

Multas e Penalidades 0,00 0,00 0,00 

Campanha do Pirilampo Mágico 15.000,00 30.000,00 -15.000,00 

Gratificações dos clientes 36.041,80 15.474,84 20.566,96 

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 

Juros Suportados 0,00 0,00 0,00 

Diferenças de Câmbios Desfavoráveis 0,00 0,00 0,00 

Outros Gastos/ Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DOS GASTOS 5.262.864,15 5.328.106,28 -65.242,13 
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Rendimentos 
Orçamento 

2021 
Orçamento 

2020 
Diferença 
2021-2020 

VENDAS 30.000,00 30.000,00 0,00 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 1.258.421,51 1.204.264,45 54.157,07 

Matric. e Mens.Utentes 427.894,15 453.447,91 -25.553,76 

Descontos e Abatimentos 0,00 0,00 0,00 

Atividades Culturais/Colónias 0,00 0,00 0,00 

Outros Serviços 830.527,36 750.816,54 79.710,83 

VARIAÇÕES INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 3.000,00 2.500,00 500,00 

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 3.884.661,21 3.930.061,69 -45.400,48 

ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 3.807.399,78 3.845.770,79 -38.371,01 

Instituto da Segurança Social 2.068.569,75 1.963.820,62 104.749,13 

Ministerio da Educação 389.151,79 389.151,79 0,00 

IEFP/FSE 1.059.740,38 1.141.392,98 -81.652,60 

IEFP/FSE-Med.Incent.Empreg 0,00 0,00 0,00 

IEFP/FSE-CEP Red.Prod.Tr. 279.038,61 253.969,21 25.069,40 

IEFP/FSE-CEP Sub.Estag 1.761,85 17.104,67 -15.342,82 

IEFP-CEP Manutenção 18.000,00 23.000,00 -5.000,00 

IEFP/FSE-FP 654.746,30 798.622,92 -143.876,62 

IEFP/FSE-IAOQE 33.279,84 26.145,60 7.134,24 

IEFP/FSE-AC 27.444,31 22.550,58 4.893,73 

IEFP/FSE-Estag.Profiss. 45.469,47 0,00 45.469,47 

IEFP/FSE-POPH 0,00 0,00 0,00 

IEFP/FSE-POR LISBOA 0,00 0,00 0,00 

Autarquias 289.937,86 351.405,40 -61.467,54 

Autarquias-CMS 183.428,57 265.000,00 -81.571,43 

Autarquias-JF 106.509,29 86.405,40 20.103,89 

Outros Entes Publicos 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS ENTIDADES 77.261,43 84.290,90 -7.029,47 

REVERSÕES 0,00 0,00 0,00 

De Depreciações e de Amortizações 0,00 0,00 0,00 

De perdas por Imparidade 0,00 0,00 0,00 

De Provisões 0,00 0,00 0,00 

GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR 0,00 0,00 0,00 

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 107.685,64 168.841,18 -61.155,54 

Rendimentos Suplementares 0,00 0,00 0,00 

Descontos Pronto Pagamento Obtidos 0,00 0,00 0,00 

Recuperação de Dívidas a Receber 0,00 0,00 0,00 

Ganhos em Inventários 0,00 0,00 0,00 

Rend. e ganhos em inv. não financ. - Alienações 0,00 0,00 0,00 

Outros 107.685,64 168.841,18 -61.155,54 

Correções de Periodos Anteriores 0,00 0,00 0,00 

Imputação de Subsídios para Investimentos 67.613,50 85.825,55 -18.212,05 

Campanha Pirilampo Mágico 30.000,00 54.000,00 -24.000,00 

Donativos 8.332,14 26.320,86 -17.988,72 

Outros 1.740,00 2.694,77 -954,77 

JUROS DIV. E OUT. REND. SIMILARES 0,00 300,00 -300,00 

Juros Obtidos 0,00 300,00 -300,00 

Outros Rendimentos Similares 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 5.283.768,36 5.335.967,31 -52.198,95 

RESULTADO LÍQUIDO 20.904,21 7.861,04 13.043,18 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente plano para o ano de 2021 está revestido de grande incerteza sobre o futuro próximo. Temos de 

estar preparados para que ocorram grandes desvios previstos neste Plano. Seja porque se ultrapassou a 

situação pandémica e conseguiremos fazer muito mais do que aqui se encontra previsto, seja porque não 

conseguiremos atingir os objetivos que aqui nos propomos porque o pior cenário se verificou e a situação 

pandémica teima em perdurar ou mesmo piorar, e nesse caso faremos o que nos for possível, de acordo com 

a situação vivida. 

Seja a situação que teremos em 2021, o CECD – Cooperativa para a Inclusão, continuará a desempenhar a sua 

Missão, de acordo com os seus Valores e Princípios, na partilha da sua Visão com toda a comunidade. 

 
CECD, 11 de novembro de 2021. 
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