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1.  ENQUADRAMENTO  

O Relatório de Atividades e Contas de 2020 reporta as atividades e objetivos operacionalizados em função 

da previsão efetuada aquando da elaboração do Plano de Atividades, realizado em 2019, para prever a 

atividade a desenvolver em 2020. Aquando da sua execução, nada fazia prever a situação de 

excecionalidade vivida em 2020 com uma pandemia global que a todos atingiu de forma dramática. Seria 

muito injusto analisar os resultados obtidos face à previsão na altura de um ano desafiante e de mudança, 

com a situação vivida em 2020. Esta leitura deverá ter em consideração este fator. 

 

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

 

Na EE – Educação Especial, a Intervenção Precoce na Infância (IPI) registou uma grande perturbação 

nos apoios prestados às crianças e famílias desde o primeiro decreto de estado de emergência, no 

entanto, nunca ocorreu uma suspensão da sua atividade. O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI) identificou os procedimentos a serem tomados para que os apoios continuassem a ser 

prestados nos domicílios, no entanto, a Equipa Local de Intervenção Precoce, não tendo capacidade de 

cumprir com todos os procedimentos, privilegiou o apoio das crianças e suas famílias à distância. As novas 

entrevistas continuaram a ocorrer nos contextos onde era possível, pelo que não se registou uma 

acentuada diminuição do número de casos apoiados. Apesar de todas as dificuldades, o apoio foi muito 

centrado em apoios diretos a crianças e famílias, não tendo sido privilegiado o apoio em vigilância das 

situações.   

 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) nunca suspendeu a sua atividade em 2020, mas com o 

encerramento das escolas, alterou de forma significativa o formato de apoio. As Equipas 

Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) tiveram alguma dificuldade em articular todos 

os serviços para garantirem a continuidade dos apoios. Houve alunos em que se perdeu o contacto 

durante o ano letivo, uma vez que não possuíam forma de serem contactados à distância. Foram 

identificados casos de abandono escolar precoce, mas que não foram do conhecimento imediato das 

escolas. Alguns deles apenas foram detetados com o reinício da atividade letiva presencial. A equipa do 

CRI foi apoiando as EMAEI na deteção de casos mais preocupantes e respondendo aos pedidos que estas 

nos faziam chegar. Alguns alunos revelaram dificuldades acrescidas no contexto de Escola à Distância, 

passando a beneficiar do apoio do CRI, não tendo necessidades de apoio no regime presencial de ensino. 

Também devido à dificuldade de acesso e de comunicação entre famílias e escolas, foi criada uma linha 

de apoio telefónica gratuita para esclarecer a comunidade escolar, pais e outros interessados. A equipa 

do CRI assegurou o funcionamento da linha, o atendimento, o reencaminhamento dos pedidos e o 

tratamento de dados. Os Planos Individuais de Transição que ocorriam na comunidade foram suspensos 

não tendo sido reiniciados no novo ano letivo 2020-2021. Também suspenso foi o Programa financiado 

pela Fundação Calouste Gulbenkian – Devagar se Vai ao longe – programa de competências 

socioemocionais dirigido a turmas do 5º ano de escolaridade. 
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No ano de 2020 o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), apesar dos constrangimentos inerentes ao 

período pandémico, que culminou no encerramento da Resposta Social, no período decorrente entre 18 

de março e 1 de junho, houve uma reorganização interna por forma a assegurar, neste período, o apoio a 

famílias em situação de maior vulnerabilidade. Para o efeito, foi desencadeado apoio logístico (refeições, 

farmácia, compras, entre outros) bem como a disponibilização dos colaboradores do CAO para reforçar 

as respostas sociais que continuaram a funcionar nos moldes expectáveis, nomeadamente, Unidades 

Residenciais e Serviço de Apoio Domiciliário. 2020 foi um ano de grandes desafios. Tentámos olhar para 

as limitações no campo das possibilidades. Foram redimensionados um conjunto de serviços e apoios, 

traduzindo-se os mesmos, de forma genérica, numa maior aproximação às famílias, por via do reforço 

dos contactos telefónicos e apoios à distância. Deparámo-nos com inúmeras barreiras donde 

destacamos a insuficiência de recursos tecnológicos e também de limitações no acesso à tecnologia 

digital por parte de inúmeras famílias. Foi com sentido de responsabilidade que tentámos assegurar o 

cumprimento dos compromissos existentes com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), 

o Instituto Nacional para a Reabilitação (I.N.R., I.P.) e a Câmara Municipal de Sintra (CMS) redimensionando 

os projetos aprovados à realidade de distanciamento físico vivido durante o ano de 2020, ajustando 

atividades e, acima de tudo, garantindo a participação efetiva dos nossos clientes, na prossecução dos 

objetivos que, em primeira análise, concorrerão sempre para a melhoria da sua qualidade de vida. 

Destacamos o Projeto Ser +, na área do Envelhecimento Ativo e o projeto desportivo Andamentos. Em 

período de confinamento, os colaboradores foram incentivados a participar em ações de formação, quer 

enquanto formadores internos quer enquanto formandos, tendo sido exploradas várias temáticas. A 

equipa foi também ativamente envolvida na operacionalização do plano de contingência do CAO, 

suportado em normas e orientações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) e entidades de tutela 

por forma a assegurar o cuidado e proteção de Todos. No campo da investigação-ação, foi assegurada a 

cooperação com a Faculdade de Medicina de Lisboa e encetados contactos com organizações 

congéneres. Sob o ponto vista de apoio técnico e terapêutico, as diferentes áreas de intervenção 

“reinventaram-se” para garantir as melhores respostas possíveis. Na área da Comunicação & Tecnologias, 

investiu-se na ampliação de conhecimento, quer técnico quer de recursos materiais; no Desporto cujo 

impacto da pandemia se manifestou de forma mais intensa pela suspensão de protocolos (orientação 

das entidades de tutela) com estruturas comunitárias – Real Sport Clube de Massamá; Clube Desportivo 

da Escola Secundária Miguel Torga; Centro Hípico de Janas e a Piscina de Monte Abraão (CMS) - 

reformularam-se um conjunto de atividades, com aval do IPDJ que acabaram por se traduzir na 

participação efetiva da comunidade, clientes e famílias. Destacamos a atividade “Somar Km” e os tutoriais 

#dança em casa e #treina em casa, disponibilizados nas redes sociais. Os Programas de Férias e as Ações 

Inclusivas não foram realizados como previsto, contudo, houve uma diversificação da oferta de atividades 

de lazer (agosto, setembro e outubro) e um olhar atento ao bem-estar emocional dos clientes e 

colaboradores, com a elaboração de dois painéis fotográficos que espelham a dimensão humana e 

afetiva da equipa e da sua relação com as pessoas que apoiamos. As atividades socialmente úteis – ASU 

ficaram suspensas, mas reforçaram-se os momentos de apoio e capacitação, sempre que possível. 
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A saúde mental mereceu-nos um olhar atento. Foi colocado ao dispor das famílias um apoio psicossocial 

mais intensivo em prol das necessidades identificadas.  

 

Terminámos o ano 2020 conscientes que tivemos um ano de grandes dificuldades e constrangimentos. 

Optámos, contudo, por nos focar nos momentos de superação espelhados em algumas das ações 

supramencionadas. É certo que pouco do que estava planeado foi realizado, mas muito do que foi feito 

gerou aproximação, coesão, espírito de solidariedade, afeto, empatia, resiliência e acima de tudo, a 

certeza de que por mais que a distância se faça sentir, ficamos perto, sempre que nos unimos em prol de 

uma missão comum.  

 

O CFP – Centro de Formação Profissional, no ano de 2020, desenvolveu 14 ações de formação, das quais 

12 de Formação Inicial e duas de Formação Contínua. Foram abrangidos 90 formandos e atingiu-se um 

volume de formação de 72.736 horas. No que concerne ao Centro de Recursos para a Formação e 

Emprego, manteve-se articulação com os dois Serviços de Emprego de referência (Amadora e Sintra). 

Durante o ano de 2020 foram apoiados 109 beneficiários nas diferentes tipologias de intervenção: 

Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego; Apoio à Colocação e Apoio Pós-

Colocação. No 2º ano de projeto INCORPORA foi realizado trabalho com um total de 54 beneficiários 

atendidos, 12 novas empresas parceiras e 10 novos contratos de trabalho. 

 

O CEP Curva Quatro – Centro de Emprego Protegido, apoiou o processo de candidatura a emprego em 

mercado normal de trabalho de um auxiliar em regime de emprego protegido. A mentoria dos 

colaboradores em regime geral e o apoio psicológico dos colaboradores em regime de emprego 

protegido foram fortemente influenciados pela crise pandémica e também pela saída da psicóloga da 

equipa e recrutamento de um novo psicólogo a tempo parcial de janeiro a julho e recrutamento de um 

técnico em ciências psicológicas em outubro. Houve necessidade de ajustar a metodologia de apoio 

psicológico e social à nova realidade, sendo o mesmo assegurado via telefone ou presencialmente ao ar 

livre, no posto de trabalho. Foi um ano de grande instabilidade na gestão das equipas e dos nossos 

compromissos comerciais, mas acabámos o ano com o equilíbrio desejado, fruto do empenho, dedicação 

e espírito de Missão de toda a equipa que trabalhou em regime presencial, por vezes em condições muito 

desafiantes. 

Continuámos a assegurar as consultas de psiquiatria aos colaboradores que delas necessitaram, sendo 

essas consultas asseguradas via telefone a partir do mês de março. 

Três colaboradores em regime de emprego protegido participaram no projeto INCLUDNET. 

Continuámos a divulgar e promover a Missão do CECD na rede BNI, sendo também uma oportunidade 

de promoção dos nossos 3 negócios sociais. 
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Após 27 anos do início de atividade, conseguimos novas instalações para o serviço de lavandaria e 

jardinagem que irão proporcionar melhores condições de trabalho e conforto para as respetivas equipas, 

bem como dar maior visibilidade aos respetivos negócios. São instalações municipais que foram 

requalificadas pela CMS, a quem pagamos uma renda mensal, que exigiram um investimento significativo 

ao CECD, no que se refere a equipamento e obras não incluídas na empreitada de requalificação. 

 

No que respeita à gestão das áreas de negócio:  

Lavandaria – Registámos um decréscimo de 28% na prestação de serviços em relação ao previsto no 

orçamento e de 23% comparativamente ao ano anterior. A pandemia teve um forte impacto na prestação 

de serviços da lavandaria, já que muitos dos nossos clientes foram obrigados a encerrar a atividade no 

âmbito dos períodos de emergência decretados pelo governo. Por outro lado, no final do ano, 

estabelecemos uma parceria com um cliente na área de tratamento da roupa de 20 apartamentos em 

Lisboa, mas infelizmente, o alojamento local encerrou a sua atividade a partir de março e esta parceria 

ficou suspensa até ao retomar desta atividade. 

Viveiro de plantas ornamentais – O trabalho de promoção e prospeção realizado no ano anterior teve 

impacto nas vendas do viveiro, já que as mesmas tiveram um acréscimo de 7,5% relativamente ao previsto 

e um acréscimo de 58% comparativamente ao ano anterior. 

Construção e manutenção de espaços verdes – O ano ficou marcado pela capacidade de 

adaptabilidade de toda a equipa, já que na sequência da pandemia foi necessário renegociar com os 

clientes a prestação do serviço e a suspensão com alguns, sem, contudo, causar um impacto significativo 

na faturação. Tal só foi possível pelo nível de confiança existente entre os clientes e os nossos serviços.  

Na sequência da transferência de competências na manutenção dos espaços verdes da Câmara 

Municipal de Sintra para as Juntas de Freguesia, iniciado no mês de maio, fomos convidados a renegociar 

os protocolos e contratos já existentes com a Câmara Municipal de Sintra, Junta de Freguesia de Agualva 

e Mira Sintra e Junta de freguesia de Rio de Mouro. Foi possível estabelecer um novo protocolo com a 

União de Freguesias de Sintra. Estes protocolos de apoio ao emprego e inclusão social foram um pilar 

muito importante, não só na inclusão social das pessoas apoiadas na comunidade, mas também 

contribuíram para os 3 pilares de sustentabilidade do CECD: social, ambiental e financeiro. 

O volume de faturação da unidade de negócio da construção e manutenção de espaços verdes, teve um 

acréscimo de 4,94% relativamente ao previsto em orçamento e um acréscimo de 1,80% 

comparativamente ao ano anterior. 

Em termos globais, as 3 áreas de negócio tiveram um pequeno incremento de 0,93% relativamente ao 

previsto em orçamento e 2,51% em período homólogo. 

 

Nas UR - Unidades Residenciais, no que respeita às admissões de pessoas apoiadas, registou-se uma 

entrada no terceiro trimestre do ano, para uma vaga extra acordo por motivos familiares graves, que 

colocavam em risco a qualidade de vida do nosso cliente. As solicitações para novas admissões 

continuam a ser constantes e evidenciam claramente o desgaste das famílias provocadas pelo gradual 

envelhecimento dos seus familiares com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento. 
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Ao longo de 2020 o principal desafio foi colmatar as dificuldades e os constrangimentos inerentes aos 

confinamentos e ao surto de COVID19 que surgiu na UR, afetando tanto residentes como colaboradores 

e que culminou no falecimento de um dos residentes infetados. Neste sentido, o foco da intervenção 

centrou-se muito na satisfação das necessidades básicas e na promoção da capacidade de resiliência 

entre residentes e colaboradores. Foi um ano muito além do atípico, muito intenso e difícil, mas que 

resultou no reforço dos laços entre pessoas apoiadas e colaboradores.  

A todas as solicitações que nos foram dirigidas, procuramos responder, fazendo a análise das situações 

e o respetivo enquadramento, de modo a ajudar os cuidadores e a não sobrecarregar demasiado a equipa 

das unidades residenciais. 

Outro desafio para o qual começa a ser crucial encontrar novas respostas, reflete-se no envelhecimento 

dos nossos residentes, cada vez mais notório e que daí resultam novas necessidades de intervenção, 

para as quais o nosso modelo de funcionamento fica aquém. Para responder a este desafio, estamos a 

refletir internamente e em conjunto com a valência diurna (CAO), sobre possíveis soluções que 

pretendemos pôr em prática nos próximos anos.  

A articulação com as valências diurnas – CAO, SAD e CEP – que também integram os nossos residentes, 

verificou-se essencialmente nos dois primeiros trimestres e metade do terceiro trimestre do ano, tendo 

sido muito produtiva e gratificante para os clientes a colaboração durante o primeiro confinamento. Neste 

seguimento, a equipa social e administrativa do CEP (Marta Ferreira e Paula Torres), tomaram a iniciativa 

de desenvolver uma ideia que proporcionasse momentos de alegria, aos residentes, denominada: "Há 

Festa na Rua". Nesta ótica, estabeleceram contatos em articulação com a equipa técnica da UR e 

trouxeram três serenatas à porta da UR:  Corpo Nacional de Escuteiros (CNE) Agrupamento 53 - Serafina; 

Quinteto Janota (Empresários BNI Trabalho, ao qual pertence Marta Ferreira) e Coro Inclusivo de Mira 

Sintra. Todos estes momentos foram realizados na rua, durante as tardes, para que os residentes 

assistissem nas varandas das suas casas. 

Neste ano de 2020, continuámos a ter connosco os nossos cães Max e Tomy, que promovem o bem-

estar aos nossos clientes e a consciencialização do cuidar dos animais. O contacto com os animais, vai 

muito para além da companhia que proporcionam e todo o tempo em que convivemos com eles pode 

trazer grandes benefícios ao ser humano. 

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

projeto PrimaverArte, na expressão plástica, no coro e teatro.  

O enquadramento formativo da equipa da UR, formalmente, não foi dinamizado este ano, devido ao surto 

pandémico, contudo, no primeiro trimestre, foi efetuado um processo de mentoria a colaboradores que 

reprovaram no exame inerente ao Programa EMISC (formação realizada em 2019) e que resultou na 

aprovação dos mesmos na segunda avaliação. O Programa EMISC visa apoiar a aquisição e aplicação dos 

princípios do ECC (Certificado Europeu para a prestação dos cuidados na área social). Para este efeito 

participaram quatro colaboradores, tendo resultado na sua certificação através de exame. 

A pandemia COVID19 também afetou as férias dos residentes, que usualmente usufruem de uma semana 

em agosto noutras zonas do país, neste sentido as férias foram passadas na UR, tendo os passeios sido 

realizados entre a praia e os jardins do concelho de Sintra.   
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Entre fevereiro e junho integrámos, em regime de estágio académico (à semelhança do ano transato), 

uma aluna do 3º ano do Curso de Educação Social, do Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo (ISCE), 

que trabalhou com três residentes do Lar Residencial 1 (UR1) competências pessoais e sociais, 

essencialmente na área da autonomia face à concretização das suas escolhas e à realização dos seus 

sonhos. 

Em suma, foi um ano intenso de emoções fortes relacionadas com medos, receios, perdas 

nomeadamente a de três clientes que já frequentavam o CECD há muitos anos, estando dois deles sob a 

responsabilidade legal da diretora executiva da UR. Foram momentos dolorosos quer para a equipa, quer 

para os outros residentes e para todas as famílias. A par destes momentos difíceis, também houve 

momentos de alegria revelando que os nossos residentes e equipa são muito resilientes e que estão a 

conseguir ultrapassar esta fase difícil. 

 

Para o SAD – Serviço de Apoio Domiciliário foi perspetivado, no ano 2020, apoiar o número total de 

pessoas relativo à capacidade atribuída à resposta social de SAD, tendo sido alcançado, em média 93% 

da capacidade de resposta. Às pessoas apoiadas foram disponibilizados quatro ou mais serviços. 

Mantivemos os apoios 2 a 3 vezes por dia sempre que foi imperativo responder a essa necessidade, 

atingindo este grupo 33% dos clientes. A faixa etária das pessoas apoiadas manteve-se elevada 

representando o grupo etário entre os 80-95 anos cerca de 50% do total grupo apoiado, que corresponde 

também um elevado grau de dependência/incapacidade. Temos também o privilégio de contar com a 

presença de entre as pessoas apoiadas pelo SAD de uma senhora com idade centenária. 

Estas circunstâncias e o desafio da sustentabilidade exigem uma atenção contínua entre as necessidades 

das pessoas apoiadas, os recursos disponíveis e a qualidade dos serviços que procuramos continuar a 

assegurar.  

Com as limitações próprias do ano 2020, mantivemos a continuidade dos apoios presencialmente, a 

avaliação de novos candidatos, que se concretizaram em 12 novas admissões. Registaram-se por sua vez 

10 saídas do serviço no ano de 2020, por motivos diversos, dos quais destacamos a necessidade de apoio 

também ao fim de semana, (2) recurso a outra resposta social (2 lar) melhoria da autonomia pessoal (2 

pessoas), falecimento (2) e desistência por receio do covid (2). 

Continuamos a privilegiar a articulação em rede com outras organizações nomeadamente as equipa dos 

Centros de Saúde das respetivas áreas de residência, que prestam também um suporte fundamental aos 

utentes no seu domicílio. 

Na área da inclusão social e atividades sociais, reforçámos as atividades de apoio a distância, 

nomeadamente o contacto telefónico por forma a minorar o seu isolamento social. Encetamos uma 

atividade mais acessível e que fomentasse a relação emocional entre as pessoas mais idosas e os seus 

familiares mais queridos, tendo resultado o produto denominado “Cartas de Amor”, que a maioria dos 

participantes dedicou aos seus netos e outros significativos. Participaram 15 pessoas na atividade ao 

longo do ano. 

Para os clientes mais autónomos foram dinamizadas outras alternativas nomeadamente a participação 

no Coro Inclusivo que este ano realizou parte da sua atividade em sessões on-line. 
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No âmbito das atividades socioculturais integradas pelo projeto PrimaverArte 2020, “Criar Asas-Reduzir 

Desigualdades", Cofinanciado pelo I.N.R., I.P, foi ainda desenvolvida a atividade de expressão plástica, que 

envolveu de forma transversal pessoas apoiadas e colaboradores de outras respostas sociais e parceiros, 

da qual resultou um livro” O que sentes tu? Desafios e emoções”. Neste período atípico permitiu religar, 

sensibilizar e valorizar a importância dos contributos de todos na construção de ambientes felizes e 

inclusivos. O SAD, apesar das readaptações inerentes ao período pandémico manteve a sua atividade 

regular ao longo de todo o ano, respeitando as regras emanadas pelas entidades de tutela, com a equipa 

reforçada pela colaboração de elementos de outras equipas do CECD (CAO e CEP), dinâmica que permitiu 

cumprirmos solidariamente a nossa missão. 

 

A CMR - Clínica de Medicina e Reabilitação, em 2020, ano sobejamente conhecido como atípico, 

recorreu a estratégias que lhe permitiram fazer face ao encerramento do espaço de intervenção, tendo 

adotado sempre que possível, apoios à distância, nomeadamente no que se refere às consultas e 

intervenções, nas áreas de psicologia e terapia da fala. Foi possível manter o mesmo número de clientes 

relativamente ao ano de 2019, no entanto registou um decréscimo de cerca de 40% no volume de 

faturação.  

Por indicação da DGS não foi possível a abertura do tanque terapêutico, tendo a hidrocinesioterapia 

encerrado os seus serviços ao público. No domínio da fisioterapia registou-se um declínio acentuado de 

clientes que nos procuraram, atendendo ao fato da população que a ela recorrem, ser maioritariamente 

idosa e apresentar fragilidades, que se repercutiu no receio de usufruir deste serviço. Neste contexto de 

vulnerabilidade que os indicadores evidenciam e perante uma perspetiva futura pouco sólida, ficou 

decidido em reunião de Conselho de Administração no início de 2021, que a CMR não teria viabilidade de 

continuar encerrando de modo definitivo os seus serviços, mantendo, no entanto, até ao final do ano 

letivo, os seus acordos protocolares.  

2. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

A estrutura organizacional do CECD está representada por 7 valências de intervenção: 

 
Educação Especial (EE) 

 

Intervenção Precoce na Infância (IPI)  

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

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

serviço é prestado por profissionais da área da psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, serviço 

social e terapia da fala e encontra-se integrado no Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

(SNIPI), mais concretamente, na Equipa Local de Intervenção (ELI) de Sintra Oriental. 
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Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

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

público. Presta serviços individualizados de natureza terapêutica, educativa e formativa a crianças e 

jovens e atua em parceria com os agrupamentos de escolas básicas e secundárias, onde intervém. Apoia 

18 agrupamentos de escolas e escolas secundárias não agrupadas, com principal intensidade para os 

alunos com medidas adicionais de apoio, integrados nos 21 centros de apoio à aprendizagem para apoio 

especializado e de ensino estruturado, onde integra equipas multidisciplinares com especialidades 

técnicas não existentes nas escolas. Este serviço é prestado por profissionais da área da psicologia, 

terapia ocupacional, fisioterapia, terapia da fala e serviço social. 

 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

Valência vocacionada para jovens e adultos a partir dos 16 anos de idade, com DID, que atua ao nível do 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, tendo em vista a sua inclusão social. 

O CAO tem um modelo organizacional apoiado no Decreto-Lei 18/89 e encontra-se distribuído por 3 

unidades funcionais diferenciadas ao nível do atendimento, em função da intensidade dos apoios: 

• Bem-estar, vocacionada para o desenvolvimento de atividades de bem-estar, cuidado pessoal e 

sensoriais, ligadas, fundamentalmente, às atividades da vida diária nas suas diversas componentes; 

• Apoio ocupacional, em que se desenvolvem atividades criativas, expressivas e artísticas, com 

uma forte componente de capacitação para a vida ativa;  

• Apoio pelo trabalho, voltada para as atividades socialmente úteis de intervenção comunitária; 

O Centro de Atividades Ocupacionais disponibiliza serviços centrados nas áreas de vida das Pessoas 

Apoiadas: Artística, Cultura e Lazer, Desporto, Comunicação e Tecnologia, Ocupação e ASU (Atividade 

Socialmente Útil – Apoio pelo Trabalho) suportadas pelo apoio transversal psicossocial, terapêutico e 

respeitando os princípios da autodeterminação das Pessoas Apoiadas - Autorrepresentação. 

 

Centro de Formação Profissional (CFP) 

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

superiores aos 18 anos de idade e que manifestam necessidades especiais de formação e integração 

profissional. São ministrados quatro cursos de formação profissional: Serviços de Reparação e 

Manutenção; Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade; Operador de Serigrafia e Operador de 

Jardinagem. Esta valência integra, ainda, o Centro de Recursos para a formação e emprego em estreita 

articulação com os serviços públicos de emprego de Sintra e Amadora, desenvolvendo ações de 

Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE), Avaliação da Capacidade de 

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

(SAPA); Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós Colocação (APC). Com o projeto INCORPORA, a 

valência promove a inserção laboral de pessoas em risco ou situação de exclusão em diferentes zonas 

do país (no caso do CECD na região de Lisboa), tendo como principais parceiros as empresas portuguesas. 

Assim, mediante a formação e uma assessoria totalmente personalizada, o programa desenha um 

itinerário laboral à medida de cada beneficiário. 
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CEP Curva Quatro – Centro de Emprego Protegido 

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

empresariais comuns com as devidas adaptações, de acordo com os fins que prossegue. Visa assegurar 

a estabilidade do emprego e, sobretudo, valorizar a capacidade de trabalho das pessoas com mais 

dificuldades de inserção profissional. O CEP Curva Quatro, integra três unidades de negócio: lavandaria, 

Construção e manutenção de Espaços Verdes e lavandaria. 

 

Unidades Residenciais (UR) 

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

intelectual, com idade igual ou superior a 16 anos, onde são dinamizadas atividades da vida quotidiana, 

apoio nos cuidados de saúde, de cuidados de higiene e imagem e atividades socioculturais e de lazer. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

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

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as 

atividades da vida quotidiana. 

 

Clínica de Medicina e de Reabilitação (CMR) 

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

prevenir, tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com deficiências e incapacidades, de caráter permanente 

ou temporário. Presta serviços de Análises Clínicas, Fisiatria, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia da Fala, 

Psicologia Terapia Familiar, Psicomotricidade e Nutrição. 

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

Visão 

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

promovendo a Igualdade respeitando a Diferença”. 

 
Missão 

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

deficiência intelectual, multideficiência e outras pessoas em desvantagem, promovendo os seus direitos 

e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida”. 
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Valores  

 

Respeito 

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

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

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

 

Valorização da Diferença 

Define-se através do respeito pelas diferenças das pessoas, quaisquer que elas sejam, quer estas 

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

 

Evidência da Capacidade  

É procurar conhecer e promover as capacidades das pessoas, em vez de dar ênfase às dificuldades. 

 

Confidencialidade 

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

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

 

Participação Ativa 

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

vida, no quotidiano e nos projetos pessoais. 

 

Cooperação 

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

e interajuda entre todos os intervenientes. 

 

Espírito de Equipa 

É o sentimento de pertença a um grupo de trabalho, reforçado pela confiança mútua, respeito mútuo, 

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

 

Lealdade 

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

intervenientes, conferindo credibilidade à Organização. 

 

Profissionalismo 

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

atividade, exercendo grande qualidade humana, técnica e pedagógica. 
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Imparcialidade 

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

a ter em conta nas relações com terceiros. 

 

Parcimónia (Utilização Racional dos Recursos) 

Distingue-se por evitar desperdícios na utilização dos recursos e acautelar a não utilização, direta ou 

indireta, de quaisquer bens da entidade em proveito pessoal ou de terceiros. 

 

Otimismo  

É agir com entusiasmo e esperança, invertendo a cultura da vitimização e do queixume, encontrando e 

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

felizes. 

 

Responsabilidade Social e Ambiental 

É a integração de preocupações sociais e ambientais no quotidiano da Organização e na interação com 

todas as partes interessadas contribuindo para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. 

4. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE  

A estratégia de intervenção e atuação do CECD assenta nos 10 princípios da qualidade subjacentes ao 

referencial EQUASS – European Quality in Social Services: 

 

 
PRINCÍPIO 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
LIDERANÇA 

Remete para a “boa governação” da organização, através da projeção de uma 
imagem positiva e utilização eficiente de recursos, contribuindo para uma 
sociedade mais inclusiva.  

 
 

RECURSOS HUMANOS 

Compromisso com o recrutamento e promoção de colaboradores qualificados, 
de forma a assegurar uma prestação de serviços centrada no cliente. Remete 
para uma cultura de envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem contínua 
dos seus colaboradores, promovendo a saúde, segurança, condições de 
trabalho e bem-estar dos seus colaboradores. 

 
 

DIREITOS 

Compromisso com a promoção e a defesa dos direitos dos clientes, no que se 
refere à igualdade de oportunidades, tratamento, liberdade de escolha, 
autodeterminação e participação equitativa. É, ainda, assegurado o 
consentimento informado e a adoção de ações positivas e não-discriminatórias 
em todas as fases do desenvolvimento da prestação dos serviços. 

 
ÉTICA 

Respeito pela dignidade do cliente e significativos, protegendo-os de riscos 
indevidos e promovendo a justiça social.  

 
PARCERIAS 

Compromisso com uma atuação assente na promoção e desenvolvimento de 
sinergias internas e externas, de forma a criar um contínuo de serviços, 
alcançando níveis mais eficazes de impacto dos serviços e uma sociedade mais 
aberta e inclusiva. 
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PRINCÍPIO 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
PARTICIPAÇÃO 

Promove a participação e inclusão dos clientes a todos os níveis da Organização. 
Com vista ao aumento da participação e inclusão, e em colaboração com outras 
organizações, o C.E.C.D. Mira Sintra atua enquanto facilitador do empowerment 
dos clientes.  

 
ORIENTAÇÃO PARA O 

CLIENTE 

Compromisso com implementação de processos de trabalho com vista à 
melhoria da qualidade de vida dos clientes, baseados nas necessidades dos 
clientes e de outros potenciais clientes.  

 
ABRANGÊNCIA 

Remete para a necessidade de assegurar aos clientes o acesso contínuo a 
serviços de caráter holístico em parceria com a comunidade 

ORIENTAÇÃO PARA 

RESULTADOS 
Orientação para resultados, percecionáveis e mensuráveis remetendo para 
benefícios efetivos para os clientes e restantes partes interessadas.  

 
MELHORIA CONTÍNUA 

Relaciona-se com a necessidade de atuar em permanência sobre os fatores 
suscetíveis de gerar um desempenho e resultados mais favoráveis para o 
C.E.C.D. Mira Sintra e todas as partes interessadas, alocando, para o efeito, 
recursos, desenvolvendo estratégias eficazes de marketing e comunicação e 
implementando sistemas de melhoria continua da qualidade.  

 

5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

5.1. EIXOS ESTRATÉGICOS 

O Conselho de Administração do CECD prolongou os eixos estratégicos definidos, uma vez que entende 

como pertinente e fundamental continuar a gestão estratégica da Organização assente nos quatro eixos 

estratégicos que têm vindo a ser desenvolvidos e que importa continuar a desenvolver e consolidar. São 

eles a Governação, a Inovação, a Sustentabilidade e a Qualidade. 

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

consolida com o desenvolvimento e intervenção explanados nos diferentes pontos do presente plano, 

por área de intervenção. 

 

EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2020 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

1.    Governação 

• AUMENTAR E MELHORAR A 

INTERAÇÃO ENTRE O CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO/DG, DE/CE, 

AAG E AS VALÊNCIAS, PARA UMA 

MAIOR FLUIDEZ DE INFORMAÇÃO E 

MAIOR CONHECIMENTO DA 

REALIDADE ORGANIZACIONAL. 

 

 

N.º DE REUNIÕES 

2 4  
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EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2020 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

• PROMOVER AÇÕES E DINÂMICAS QUE 

PERMITAM MELHORAR O BEM-ESTAR 

DOS COLABORADORES E O CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 

N.º DE AÇÕES 

 

2 0 

 

TAXA 

SATISFAÇÃO DOS 

COLABORADORES 

85% 73% 

 

• TRANSVERSALIZAR A METODOLOGIA 

DE INTERVENÇÃO CENTRADA NA 

PESSOA (PLANIFICAÇÃO CENTRADA 

NA PESSOA - PCP) NAS RESPOSTAS 

SOCIAIS EXISTENTES. 

IMPLEMENTAÇÃO 

DA 

METODOLOGIA 

CAO 

UR 

SAD 

CAO 

UR 

SAD 

CFP 

CEP 

 

 

 

• PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS 

COLABORADORES DE PRIMEIRA 

LINHA, UTILIZANDO O SISTEMA DE 

MENTORIA. 

N.º DE 

MENTORADOS 

 

10 8  

N.º DE 

VALÊNCIAS 

ABRANGIDAS 

4 4 = 

 

• REFORÇAR A COOPERAÇÃO 

TRANSVERSAL ATRAVÉS DA 

DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES 

CONJUNTAS INTERVALÊNCIAS. 

 

 

N.º DE AÇÕES 

 

3 

 

0 
 

2. Sustentabilidade 

• ORGANIZAR AÇÕES DE ANGARIAÇÃO 

DE FUNDOS QUE PERMITAM GERAR 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. 

N.º DE AÇÕES 

 
2 0  

VOLUME DE 

RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIA

S 

 

 

 

• PROMOVER UMA GESTÃO 

EQUILIBRADA E CRITERIOSA, 

UTILIZANDO AS FERRAMENTAS 

EXISTENTES QUE PERMITEM UM 

CONTROLO ATEMPADO DA 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DE 

CADA VALÊNCIA. 

EVOLUÇÃO DOS 

RESULTADOS 

LÍQUIDOS POR 

VALÊNCIA 

 = = 
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EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2020 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

• PROMOVER AÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E 

REALIZAR ATIVIDADES DE 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

N.º DE AÇÕES DE 

RESPONSABILIDA

DE SOCIAL 

2 0 

 

 

 

N.º DE AÇÕES DE 

VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO 

2 0  

• AUMENTAR O VOLUME DE NEGÓCIOS 

DAS ÁREAS COMERCIAIS. 
 

EVOLUÇÃO DAS 

VENDAS/PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS 

  

 

3.    Inovação 

• DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

NAS ÁREAS DE ATIVIDADE DO CECD 

MIRA SINTRA QUE CONTRIBUAM 

PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA SUA 

INTERVENÇÃO; 

 

N.º DE PROJETOS  

2 

 

 

4 

 

 

• CAPACITAR OS COLABORADORES NO 

ÂMBITO DO DIAGNÓSTICO DUPLO; 

N.º AÇÕES 

FORMAÇÃO 
1 0 

 

N.º FORMANDOS 15 0  

• ACREDITAR O CECD MIRA SINTRA 

ENQUANTO ENTIDADE FORMADORA 

AO NÍVEL DE PROFISSIONAIS E 

CUIDADORES; 

OBTENÇÃO DE 

ACREDITAÇÃO √ √ = 

• CRIAR UM GRUPO DE TRABALHO, 

COMPOSTO POR FAMÍLIAS E 

PROFISSIONAIS, COM VISTA AO 

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CARIZ RESIDENCIAL 

INSERIDOS NA COMUNIDADE PARA 

CLIENTES E SEUS SIGNIFICATIVOS. 

CRIAÇÃO DO 

GRUPO DE 

TRABALHO 

-- √ 
√ 

REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO √ √ √ 

• DESENVOLVER UMA RESPOSTA 

INTERNA, ARTICULADA E 

COMPLEMENTAR PARA OS CLIENTES 

MAIS ENVELHECIDOS. 

RESPOSTA 

COMPLEMENTAR 

EXISTENTE 
√ -- -- 

4. Qualidade 
• MANTER A CERTIFICAÇÃO DO 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

NO REFERENCIAL EUROPEU 

CERTIFICAÇÃO 

NO REFERENCIAL 

EQUASS 2018 

√ -- -- 
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EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES 
2020 ANÁLISE 

TENDÊNCIA R.E. R.A. 

EQUASS, EFETUANDO A 

TRANSIÇÃO PARA O REFERENCIAL 

EQUASS 2018 

 

• REFLETIR INTERNAMENTE, AO NÍVEL 

DE CADA EQUIPA/ÁREA, SOBRE O 

SISTEMA DE QUALIDADE, 

CONTRIBUINDO E PROMOVENDO 

AÇÕES DE MELHORIA E 

SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS. 

N.º DE REUNIÕES 

PARA REFLEXÃO 

POR 

EQUIPA/ÁREA 

3 0  

• REALIZAR AÇÕES DE BENCHMARKING. 

 
N.º DE AÇÕES 2 0  

 

ANÁLISE DE INDICADORES 
Eixo Governação 

Relativamente a este eixo, em 2020 foi eleito um novo Conselho de Administração. Foi apresentado um 

novo modelo de governação, com o grupo de diretores e coordenadores a reunirem com grande 

regularidade e assumirem as funções antes adstritas à direção geral e à comissão de gestão, entretanto 

extintas. As reuniões de periodicidade semanal, e por vezes bissemanal, constituíram diversos grupos de 

trabalho para se focarem em desafios específicos de cada área ou serviço. Este novo formato de gestão 

revelou-se difícil, uma vez que, para além da gestão das próprias respostas sociais em período de 

pandemia e de constante reformulação da atividade da valência, todos os diretores se encontravam 

envolvidos na gestão de todo o CECD. Esta experiência culminou na necessidade de reformulação, na 

necessidade de formar uma direção geral, na existência de uma coordenação dos serviços 

administrativos e de outras melhorias. Desta necessidade, partiu a proposta de nova organização 

funcional da cooperativa, com a apresentação de um organograma e regulamento interno, mas que não 

obtiveram aceitação em assembleia geral.  

 

Eixo Sustentabilidade 

Para além do eixo da governação, o eixo da sustentabilidade assumiu grande importância em 2020. A 

necessidade de aquisição de equipamentos, produtos e serviços para cumprimento das orientações das 

entidades de saúde e das tutelas não previstas, obrigou a um reforço financeiro significativo nestas áreas. 

O CECD não aderiu às medidas de Layoff para as atividades que estiveram suspensas, para assim poder 

continuar a prestar apoio às famílias, para garantir os postos de trabalho de todos os colaboradores e que 

estes regressassem nas mesmas condições quando a atividade da cooperativa resumisse a sua atividade 
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em pleno. Esta opção não reduziu de forma significativa os custos assumidos pelo CECD, mesmo quando 

algumas atividades se encontravam suspensas.  

A diminuição de algumas receitas registou-se em algumas atividades, na ausência da campanha 

Pirilampo Mágico, na dificuldade das empresas em apoiarem o CECD e na diminuição da prestação de 

serviços. No entanto, há que referir que muitas entidades financiadoras permitiram a mobilização de 

verbas que se encontravam destinadas a determinado fim para serem reafectadas ao combate à 

transmissão do COVID-19.  

Em 2020 procederam-se às candidaturas ao Programa PARES 3.0 para a requalificação do Lar residencial 

e para a construção da nova estrutura em Almornos. 

 

Eixo Inovação 

Tal como planeado desde 2018 o Grupo de Trabalho constituído por pais de clientes e técnicos do CECD, 

reuniu com diversas entidades a fim de concretizar a candidatura através do programa PARES 3.0 para 

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

do envelhecimento de clientes e respetivas famílias. A candidatura submetida em 2020 é o resultado de 

um trabalho conjunto que se centra na melhoria dos serviços prestados às pessoas que apoiamos. 

Esperamos que em 2021 esta candidatura seja aceite e se inicie um novo marco na história do CECD. 

 

Eixo Qualidade 

No ano 2020 mantiveram-se todos os processos e procedimentos previstos da Qualidade ainda de 

acordo com o referencial EQUASS Assurance 2008. Tendo sido iniciado o processo de reenquadramento 

dos processos para o novo referencial EQUASS Assurance 2018 com o apoio de um consultor externo, 

este não foi terminado em 2020, pelo que será continuado em 2021 para efeitos de melhoria contínua. 

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

6.1. CLIENTES INTERNOS 

VALÊNCIA/CURSO REALIZADO 
EM 2019 

PREVISTO 
PARA 

2020 

REALIZADO  
EM 2020 

TENDÊNCIA 
CLIENTES CAO 176 176 176 = 

CURSO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO (3 

AÇÕES) 10 16 16 = 

CURSO DE ASSISTENTE FAMILIAR E APOIO À COMUNIDADE (3 

AÇÕES)  12 19 19 = 

CURSO DE OPERADOR DE SERIGRAFIA (3 AÇÕES) 
13 19 

19 
 

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

FORMAÇÃO CONTÍNUA VIVEIRISTA (1 AÇÃO) 
6 6 

6 = 
FORMAÇÃO CONTÍNUA AMBIENTE, SEGURANÇA E HIGIENE NO 

TRABALHO (1 AÇÃO) ---- 24 
 

10 
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VALÊNCIA/CURSO REALIZADO 
EM 2019 

PREVISTO 
PARA 

2020 

REALIZADO  
EM 2020 

TENDÊNCIA 

CLIENTES CFP  61 110 90 
 

CLIENTES UR 35 35 35 = 

CLIENTES SAD  28 30 28 = 

CLIENTES INTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 300 351 329 
 

Tabela 1 - Número de clientes internos por Valência/ Serviço/ Área. 
Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2019 e o realizado em 2020. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

No ano de 2020 no Centro de Formação Profissional decorreram em simultâneo duas candidaturas 

formativas. Foram previstas nas candidaturas mencionadas, 16 ações de Formação Profissional. Contudo, 

desenvolveram-se apenas 14 ações formativas. Na modalidade de Formação Inicial foram ministradas: 3 

ações do Curso de Serviços de Reparação e Manutenção; 3 ações do Curso de Assistente Familiar e de 

Apoio à Comunidade; 3 ações do Curso de Operador de Serigrafia e 3 ações de Operador de Jardinagem. 

Na modalidade de Formação Contínua foi ministrada 1 ação de formação de Viveiros e uma ação de 

formação de Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho. Verificou-se um decréscimo de clientes 

internos abrangidos (90 clientes/formandos), visto que, realizaram-se menos duas ações de formação 

face ao previsto, na medida em que não se conseguiu formar as turmas com o número mínimo obrigatório 

por parte da entidade de Tutela (IEFP, IP). 

 

Na UR, mantivemos o número de residentes nos acordos, embora devido à pandemia, 14 optaram por 

ficar permanentemente em casa das suas famílias e os restantes 21 ficaram a tempo inteiro na UR. 

 

No SAD mantivemos os apoios a 27 pessoas contempladas no acordo de cooperação ao longo de todo 

o ano. Relativamente aos apoios prestados a pessoas enquanto supranumerários, oscilamos entre mais 1 

e 2 pessoas, tendo a média de apoios anual terminado com 28 pessoas. 

 

No CAO, assistimos a um aumento do número de rescisões por comparação a anos anteriores, 

equilibrado pelo igual nº de admissões. No ano de 2020 ocorreram oito rescisões.  
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6.2. CLIENTES EXTERNOS (COMERCIAIS, CRIANÇAS E ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS E OUTROS) 

VALÊNCIA SERVIÇOS REALIZADO 
EM 2019 

PREVISTO 
PARA 2020 

REALIZAD

O 
EM 2020 

TENDÊNCI

A 

EE - IPI CLIENTES IPI 184 80 
1791 

 
 

EE - CRI CLIENTES CRI 616 600 
7862 

 
 

CFP CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, 
AC E APC) 163 183 

 
109  

CMR 

FISIATRIA 69 69 22  

FISIOTERAPIA 73 73 24 

HIDROTERAPIA 125 125 87 

PSICOLOGIA 68 68 41 

TERAPIA DA FALA 81 81 70 

TERAPIA FAMILIAR 5 5 2 

PSICOMOTRICIDADE 5 5 1 

ANÁLISES CLÍNICAS 144 144 40 

CLÍNICA GERAL PARA COLABORADORES 36 36 11 

MASSAGENS 20 20 2 

PODOLOGIA 0 0 0 

NUTRIÇÃO 13 13 0 

WORKSHOPS 20 20 0 

INJETÁVEIS 0 0 0 

RASTREIOS (TERAPIA DA FALA E DISLEXIA) 8 8 0 

CLIENTES CMR 
667 667 300 

 

CLIENTES COMERCIAIS   
  

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS 
VERDES  46 45 42  

LAVANDARIA 47 47 37 

VIVEIROS 15 10 94 

CLIENTES COMERCIAIS CEP 108 102 173  

 CLIENTES EXTERNOS C.E.C.D. MIRA SINTRA 1738 1449 1460  
Tabela 2 - Número de clientes externos por Valência/ Serviço/ Área. 
Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2019 e o realizado em 2020. 

Tabela 3 - Número total de clientes abrangidos pelo C.E.C.D. Mira Sintra 
Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2019 e o realizado em 2020. 

 

1 Apesar do acordo existente com o ISS,IP ser para 80 crianças foram abrangidas, ao longo de 2020, 179 crianças e famílias. 

2 Os 786 alunos identificados identificam todos os alunos a quem se dirigiu a intervenção técnica, deixando de se contabilizar todos os alunos de uma 

turma quando a intervenção os incluía no processo de promoção de inclusão e participação do aluno-alvo. 

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

REALIZADO 

EM 2019 
PREVISTO 

PARA 
2020 

REALIZADO  
EM 2020 TENDÊNCIA 

2038 1800 1789  
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ANÁLISE DE INDICADORES 

Na EE – Educação Especial, o acordo entre o I.S.S., I.P. e o CECD manteve-se inalterado para a resposta 

social de IPI. Apesar de existir uma diminuição de casos apoiados entre 2019 e 2020, continuamos a 

exceder muito o número de crianças e famílias apoiadas previstas em acordo. 

 

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

em vigor da Lei da Educação Inclusiva, continuou a abranger toda a população escolar e pré-escolar, 

centrando o seu trabalho nos processos de inclusão das crianças e dos alunos nos seus grupos turma e 

no aumento dos níveis de participação nos contextos naturais onde devem participar. No ano letivo 2019-

2020 e início do ano letivo 2020-2021, registou-se um aumento do número de alunos apoiados, uma vez 

que à Escola à Distância identificou alunos que antes não se encontravam referenciados.  

 

No CFP – Centro de Formação Profissional as tipologias de intervenção de IAOQE abrangeram 55 

beneficiários, menos 49 do que o previsto em Plano de Ação, dos quais: 25 Avaliações e Orientações 

Vocacionais; 14 Avaliações Globais (da Atividade e Participação); 12 Avaliações e Prescrições de Produtos 

de Apoio e 4 Avaliações da Capacidade de Trabalho. No âmbito da Ação de Apoio à Colocação foram 

atendidos 50 beneficiários, dos quais 29 processos transitaram do ano anterior e 21 novos processos. 

Verificou-se menos 19 beneficiários face ao previsto em Plano de Ação. As diminuições referenciadas 

têm por base o facto de os Serviços de Emprego não enviarem processos de intervenção Individual para 

o Centro de Recursos. No ano de 2020 e devido à situação pandémica apenas se registaram 6 integrações 

profissionais, no âmbito do Centro de Recursos.  

 

Na CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação, registou-se uma diminuição de 367 clientes face a 2019 o 

que corresponde a um decréscimo na ordem dos 45%. Esta diminuição refletiu-se de uma forma geral 

em todos os serviços, com especial incidência na hidrocinesioterapia, fisioterapia e análises clínicas. 

 
No CEP – Curva Quatro, o número de clientes manteve-se estável na unidade de negócio da construção 

e manutenção de espaços verdes, manteve-se estável. Na unidade de negócio da lavandaria, registou-

se uma quebra de 10 clientes, pelo facto de alguns terem suspendido a sua atividade na sequência do 

estado de emergência. Na unidade de negócio do viveiro, tivemos um acréscimo de 84 clientes, pelo 

facto do critério de contabilização passar também a incluir o cliente final (particular). 
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7. COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA 

VALÊNCIA 
REALIZAD

O EM 2019 
PREVISTO 

PARA 2020 
REALIZADO 

EM 2020 
TENDÊNC

IA 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4 = 
TOTAL COLABORADORES CRI 23 23 21 

 

TOTAL COLABORADORES EE 27 27 25 
 

TOTAL COLABORADORES CAO 56 58 55 
 

TOTAL COLABORADORES CFP 12 13 14 
 

TOTAL COLABORADORES UR 17 21 19 
 

TOTAL COLABORADORES SAD 6 8 6 = 

CEP - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

REGIME GERAL 13 12 13 
 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 36 37 35 

EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO 0 5 0 

CEP - LAVANDARIA  

REGIME GERAL 2 2 3 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 4 5 5 

CEP - TRANSVERSAL    

REGIME GERAL 2 2 2 

TOTAL DE COLABORADORES CEP 57 63 58 
 

TOTAL COLABORADORES CMR 2 2 2 = 
ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO À GESTÃO 18 19 18 

= 
ÁREA DOS TRANSPORTES 6 6 6 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 3 3 4 
 

TOTAL COLABORADORES SAC 27 28 28  
TOTAL DE COLABORADORES C.E.C.D. MIRA SINTRA 204 220 207 

 

Dados recolhidos a 31/12/2020. Tendência analisada resulta do diferencial entre o realizado em 2019 e o realizado em 2020. 
 

ANÁLISE DE INDICADORES 

Estavam previstos 220 colaboradores para 2020, no entanto, existiu uma diferença de 1 colaborador no 

SAC. Foram previstos 19 colaboradores, quando na verdade deveriam estar previstos 18 colaboradores 

para 2020. Assim sendo, ao invés dos 220 trabalhadores previstos para o ano de 2020, deveriam constar 

219. Desta forma, a diferença verificada é de 12 colaboradores, entre o previsto para 2020 e o realizado 

com referência a 31/12/2020, que é justificado da seguinte forma: 
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EE – Na EE, estavam previstos 27 colaboradores para 2020, sendo que a 31/12/2020 verificaram-se 25 

colaboradores. Esta diferença é explicada pelo Centro de Recursos para a Inclusão, onde estavam 

previstos 23 colaboradores. Ao longo do ano 2020, verificaram-se as saídas de 2 colaboradores, cujas 

vagas não foram preenchidas, cifrando-se assim nos 21 colaboradores. A Intervenção Precoce na Infância 

manteve-se com os mesmos 4 colaboradores previstos para 2020, cifrando-se o número total da 

Educação Especial nos 25 colaboradores a 31/12/2020. 

CAO – No CAO estavam previstos 58 colaboradores para 2020, sendo que o realizado a 31/12/2020 foi 

55 colaboradores. Tal prende-se com o facto de ter saído uma colaboradora no decorrer do ano, cuja 

vaga foi assegurada a tempo parcial por uma colaboradora de outra valência. Verificaram-se ainda duas 

vagas de auxiliar de monitor de atividades ocupacionais para o ano de 2020, que não foram preenchidas 

à data de 31/12/2020. Assim sendo, o número de colaboradores realizados em 31/12/2020 é de 55. 

CFP – Foram previstos 13 colaboradores para o ano de 2020, número que aumentou, devido à 

necessidade de contratação de um formador para a área de Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho. 

Cifrando-se a 31/12/2020 em 14 colaboradores.  

UR – Foram previstos 21 colaboradores para o ano de 2020, sendo que o número de colaboradores que 

se verificou em 31/12/2020 era de 19. Esta diferença é explicada pela saída de 1 colaboradora, cuja vaga 

não se encontra preenchida e pela vaga existente de animador sociocultural, que também não se 

encontra preenchida em 31/12/2020, ficando o número de colaboradores cifrado nos 19. 

SAD – Foram previstos 8 colaboradores para o ano de 2020, sendo que a 31/12/2020 esse número 

registava 6 colaboradores. Estas diferenças são justificáveis pela saída de 1 colaboradora por reforma por 

invalidez, cuja vaga foi prevista para 2020, mas não foi posteriormente preenchida e por uma vaga de 

auxiliar de ação direta que, não foi igualmente preenchida ao longo do ano 2020.   

CEP Curva Quatro – No total verificou-se uma diferença de menos 5 colaboradores entre o previsto e o 

realizado em 2020, que é explicado pelas 5 vagas de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, que foram 

previstas para 2020 e que não foram realizadas à data de 31/12/2020. No Regime Geral, foram previstos 

12 colaboradores, contudo, em novembro de 2020 registou-se a entrada de um jardineiro, ao abrigo de 

protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Sintra, cuja vaga não se encontrava prevista para 

2020, perfazendo 13 colaboradores. Na atividade de Lavandaria foram previstos 2 colaboradores para 

2020, no entanto, com a entrada de uma trabalhadora, cuja vaga não se encontrava prevista para 2020, o 

número de colaboradores a 31/12/2020 foi de 3. No Emprego Protegido (TREPS), foram previstos 37 

colaboradores na atividade de Construção e Manutenção de Espaços Verdes. Tendo em conta que se 

verificaram duas vagas por preencher nesta área, a 31/12/2020 contavam-se 35 colaboradores. Na 

atividade Lavandaria foram previstos 5 colaboradores para o ano de 2020, número que se manteve 

inalterável ao longo do ano, sendo realizados esses mesmos 5 colaboradores a 31/12/2020.  Assim, no 

geral, estavam previstos 63 colaboradores para 2020, sendo que este número se cifrou nos 58 

colaboradores a 31/12/2020, tendo em conta os fatores anteriormente enunciados. 

CMR – Foram previstos 2 colaboradores para o ano de 2020, número que se manteve inalterável ao longo 

do ano, cifrando-se a 31/12/2020 em 2 colaboradores.  



 

Relatório de Atividades e Contas 2020 

 

CECD_103-01                                                                                                                                                                                                      24/ 77 

 

SAC – Foram previstos 28 colaboradores para o ano de 2020, porém, o número correto seriam 27 

colaboradores. Existiram alterações na área Administrativa e Financeira e de Apoio à Gestão. Estavam 

previstos 19 colaboradores para 2020, no entanto, como já anteriormente mencionado, deveriam estar 

previstos 18 colaboradores para 2020. Registou-se a saída de uma colaboradora em julho de 2020, 

compensado pela entrada de outra trabalhadora. Assim o número de colaboradores cifrou-se nos 18. No 

que concerne o serviço de Higiene e Conforto, estavam previstos 3 colaboradores para o ano de 2020, 

no entanto, verificou-se a entrada de uma colaboradora não prevista em setembro de 2020, ficando o 

número de colaboradores nos 4. Assim sendo, a 31/12/2020 verificaram-se 28 colaboradores no total, 

mais 1 que o previsto para o ano 2020. 

8. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

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

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

4 
–
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TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS 280 179 63% 

N.º DE REFERENCIAÇÕES ANALISADAS 200 107 53% 

N.º DE CASOS EM VIGILÂNCIA 200 24 12% 

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES 40 73 182% 

SERVIÇO SOCIAL – CLIENTES EM APOIO DIRETO 4 8 200% 

PSICOLOGIA – SESSÕES 640 623 97% 

PSICOLOGIA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 22 35 159% 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 560 595 106% 

TERAPIA DA FALA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 20 33 165% 

TERAPIA OCUPACIONAL – SESSÕES 640 756 118% 

TERAPIA OCUPACIONAL – CLIENTES EM APOIO DIRETO 22 36 163% 

PSICOMOTRICIDADE – SESSÕES 640 765 119% 

PSICOMOTRICIDADE – CLIENTES EM APOIO DIRETO 22 43 195% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 125% 

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

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

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

125%.  O número total de clientes abrangidos resulta da soma das crianças apoiadas e suas famílias 

diretamente por cada área técnica (155) com os números de casos em vigilância (24), resultando em 179 

crianças e famílias apoiadas. A transição dos apoios de presencial para apoio à distância obrigou a alguma 

habituação, mas a aceitação foi boa por parte das famílias.  

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

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

4 
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TOTAL DE CLIENTES 600 786 131% 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% NR 0% 

AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA A ESCOLA INCLUSIVA 18 4 22% 

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PIT 80% NR 0% 
TAXA DE AUMENTO DOS NÍVEIS DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO DOS 

ALUNOS APOIADOS 70% NR 0% 

CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 20 4 20% 

FISIOTERAPIA – SESSÕES 1200 536 45% 

FISIOTERAPIA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 45 49 108% 

PSICOLOGIA – SESSÕES 4000 1478 37% 

PSICOLOGIA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 150 130 87% 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 4000 1863 46% 

TERAPIA DA FALA – CLIENTES EM APOIO DIRETO 150 147 98% 

TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES 3000 1248 41% 

TERAPIA OCUPACIONAL - CLIENTES EM APOIO DIRETO 100 141 141% 

CLIENTES APOIADOS EM CONSULTORIA 600 319 53% 

PIT – SESSÕES 1500 384 26% 

PIT – N.º DE CLIENTES 40 27 67% 
TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 54% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 41% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução 
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ANÁLISE DE INDICADORES 

A taxa de concretização do plano de atividades do CRI foi de 41%, tendo a média da taxa de execução 

sido 54%. O impacto do encerramento das escolas e do modelo de “Escola à Dist@ancia” foi muito 

significativo no trabalho desenvolvido com as escolas. As ações que prevíamos desenvolver nas escolas 

sobre a promoção da escola inclusiva foi onde mais se refletiu este impacto, com o cumprimento de 

apenas 22% das iniciativas previstas. Também no desenvolvimento dos Programas de Individuais de 

Transição para a vida pós-escolar (PIT) os constrangimentos foram muitos, já que muitas das empresas 

não puderam receber os alunos para estas experiências socioprofissionais. O trabalho desenvolvido em 

2020, principalmente quando foi introduzido o modelo de escola à distância, alguns pedidos de apoio por 

parte das escolas, envolveram outros alunos que não nos tinham sido antes identificados. Uma vez que 

o contexto se alterou de forma significativa, também alguns alunos começaram a ter dificuldades até aí 

não identificadas. Isto veio aumentar o número de alunos apoiados, com desvio de 131%, apesar do 

número de apoios prestados não ter ultrapassado os 46% por cada área técnica. No ano letivo 2019-2020, 

em virtude do encerramento das escolas e de alguma espera para que as escolas se conseguissem 

reorganizar para um modelo de ensino diferente, o CRI abriu uma linha de apoio telefónica gratuita, tendo 

apoiado 19 famílias sobre procedimentos a adotar para contacto com as escolas e de encaminhamento 

das situações para os serviços existentes na comunidade. 

8.3. CAO – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

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

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 130 114 65% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 85%  76% 89% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 85% 74% 87% 

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

N.º DE CLIENTES COM APOIOS DE BEM-ESTAR 42 43 102% 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS OCUPACIONAIS 64 73 99% 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS PELO TRABALHO 70 60 86% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS DE BEM-ESTAR 85% 73% 86% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS OCUPACIONAIS 85% 70% 70% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS PELO TRABALHO 85% 86% 101% 

AGITARTE DANÇA, DRAMA E COMUNIDADE – N.º DE CLIENTES 22 17 77% 

AGITARTE DANÇA, DRAMA E COMUNIDADE – N.º DE SESSÕES 95 23 25% 
ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS (PORTARIA 432/2006) 

CLIENTES INTEGRADOS - Nº CLIENTES 97•/ 45 26 57% 
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EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS (PORTARIA 432/2006) 

CAPACITAR PARA ASU - Nº SESSÕES 416 216 52% 

AUTORREPRESENTANTES (GAR)- Nº CLIENTES 16 15 94% 

AUTORREPRESENTANTES (GAR)- Nº SESSÕES 66 33 50% 

CLUBE DA MÚSICA- Nº CLIENTES 14 0 0% 

CLUBE DA MÚSICA - Nº SESSÕES 30 0 0% 
ATIVIDADES ASSISTIDAS COM ANIMAIS - Nº DE CLIENTES  

28 28 100% 
ATIVIDADES ASSISTIDAS COM ANIMAIS - Nº SESSÕES 

30 6 20% 

GRUPOS DE CUIDADORES - Nº CLIENTES 23 17 74% 

GRUPOS DE CUIDADORES - Nº SESSÕES 50 10 20% 

VOLUNTÁRIOS - Nº VOLUNTÁRIOS 6 1 17% 

ENVELHECIMENTO SER + Nº CLIENTES 13 17 130% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 68% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 76% 
Legenda 

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

 

ANÁLISE DE INDICADORES 
 
A taxa de concretização e a taxa de execução média do PA do CAO assumiu, em 2020, um dos menores 

valores dos últimos anos. De facto, à data de elaboração do plano de atividades 2020, não esperávamos 

passar por um ano tão desafiante. No que concerne ao nº de clientes em apoio pelo trabalho, ocupacional 

e bem-estar, aconteceram algumas oscilações. Na realidade, temos vindo a assistir ao aumento de 

clientes em apoio ocupacional em detrimento do apoio pelo trabalho, explicado pela situação de 

envelhecimento em que alguns clientes se encontram e cuja motivação passa essencialmente pela 

realização de atividades artesanais e criativas. Mantém-se estável o nº de clientes em apoios de bem-

estar. O projeto Envelhecimento Ativo Ser +, vem colmatar parte dessa necessidade. Foi possível, apesar 

de todas as condicionantes, garantir uma taxa de execução acima do previsto relativamente aos clientes 

envolvidos, com taxas de satisfação bastante positivas. Existiram um conjunto de atividades que ficaram 

suspensas por orientação da Tutela, nomeadamente, as integrações em regime de ASU (cerca de 19 

protocolos de colaboração). Registamos, em sede de RA, uma retificação relativamente ao esperado 

registado em 2020 (45 clientes e não 97). Também as atividades protocoladas com estruturas da 

comunidade, como é exemplo o Clube da Música e as Atividades Assistidas com Animais foram 
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suspensas. O projeto de voluntariado, tornou-se, por mais um ano, num sonho adiado. Houve a integração 

de uma voluntária no CAO Polo Pendão, mas cuja atividade teve também de ser suspensa. Os grupos de 

cuidadores foram interrompidos à data de encerramento do CAO e, apesar os esforços internos, não foi 

possível levar a cabo a sua operacionalização, por uma questão de cuidado e proteção dos próprios. O 

facto da reabertura, após período de confinamento, ter acontecido de forma faseada, num regime de 

rotatividade misto, a par da necessidade de cumprimento das medidas constantes do plano de 

contingência interno, interferiu significativamente com a execução de muitas das atividades previstas, o 

que justifica as taxas de execução mínimas. O grupo de autorrepresentantes ficou condicionado na sua 

ação, pela impossibilidade de avançar com os momentos previstos de reunião geral e com a auscultação 

de proximidade junto dos colegas. No CAO, sentimos ter reagido à pandemia, focando-nos, em primeiro 

lugar, no assegurar do cumprimento rigoroso das normas de proteção, segurança e cuidado pessoal, 

constantes do Plano de Contingência. Por outro lado, no reforço do contacto de proximidade com as 

famílias e clientes com maior vulnerabilidade, nomeadamente, assegurando apoio logístico, mesmo em 

período de confinamento p.e. entrega de refeições, apoio a compras, farmácia, entre outros. No âmbito 

do apoio psicossocial assistiu-se a um aumento dos apoios às famílias que expressam situações de maior 

vulnerabilidade, cuja ação não podemos deixar de referir, pela sua importância apesar da mesma não 

estar espelhada no quadro supracitado. No total foram apoiadas de forma mais sistemática, cerca de 156 

famílias, em 764 momentos de apoio, pelo Serviço Social. Na área da Psicologia assistiu-se também à 

necessidade de intensificação do apoio expresso em cerca de 488 momentos de apoio (presencial e on-

line) dirigidos a clientes (208) e famílias (280). Apesar das dificuldades de meios digitais, quer por parte do 

CECD/CAO, quer por parte de algumas famílias, tentámos assegurar apoio a distância, via zoom, 

WhatsApp, telefone. Fizemos o possível considerando as barreiras digitais que encontrámos. Reflexo 

disso foi a mobilização da área de Comunicação e Tecnologia, tendo sido realizadas cerca de 181 apoios 

online, dirigidos a 38 clientes. Na área desportiva, foram realizados, entre outras atividades, cerca de 8 

tutoriais on-line #dançaemcasa e #treinaemcasa, com vista à manutenção do bem-estar físico e 

emocional de todos que puderam assistir no facebook do CECD. Foi realizado desafio on-line “Caminhada: 

Somar Km”, tendo abrangido cerca de 242 participantes. A equipa mobilizou-se também para dar suporte 

aos clientes que, por via da pandemia, ficaram a tempo inteiro na resposta UR. Estas atividades, não 

estando previstas para 2020, refletem todo o redimensionamento e ajuste que foi realizado ao longo de 

2020. Permanecendo a resposta social CAO aberta durante o mês de Agosto, foram desenvolvidas um 

conjunto de atividades de verão, de cultura e lazer que, com o apoio da CMS, tornaram os dias mais 

alegres depois de um período tão duro de confinamento.  Face ao acima exposto, pode-se considerar 

que a execução dos objetivos propostos para 2020 ficou aquém do expectável, é certo, no entanto, o 

compromisso da equipa para com os clientes, suas famílias e parceiros ficou reforçado na sua essência.  
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8.4. CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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N.º DE FORMANDOS ABRANGIDOS 110 90 82% 

N.º DE FORMANDOS COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 17 17 100% 

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

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 80% 100% 125% 

N.º DE FORMANDOS COM CONTINUIDADE INTERNA PARA 2020 28 28 100% 

N.º DE AÇÕES 16 14 88% 

VOLUME DE HORAS FORMAÇÃO 71619 72736 102% 

N.º DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS 10 4 40% 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE INSCRIÇÕES SAPA 10 12 120% 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE IAOQE QUE TRANSITAM PARA A FP 10 10 100% 

CENTRO DE RECURSOS – Nº DE AC COM CONTRATO DE TRABALHO 6 6 100% 

INCORPORA – Nº DE NOVAS EMPRESAS CONTACTADAS 60 12 20% 

INCORPORA – Nº CONTRATOS DE TRABALHO 15 10 67% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 88% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 85% 
Legenda 

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

 
ANÁLISE DE INDICADORES 
A Taxa Média de Concretização do Plano de Atividades do Centro de Formação Profissional para o ano 

de 2020 foi de 85%, com uma Taxa Média de Execução de 88%, o que se refletiu na concretização de 

todos os 13 objetivos definidos. Na operacionalização dos PIPA – Plano Individual da Pessoa Apoiada, a 

taxa média de concretização foi de 100%, verificando-se que 17 clientes/formandos alcançaram uma taxa 

de concretização igual ou superior a 75%. 

Foram ministradas 14 ações formativas distribuídas pelas modalidades de Formação Inicial e Continua. 

Assim, dentro da modalidade de Formação Inicial realizaram-se: 3 ações do Curso de Serviços de 

Reparação e Manutenção; 3 ações do Curso Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade; 3 ações do 

Curso Operador de Serigrafia e 3 ações do Curso Operador de Jardinagem. Na modalidade de Formação 

Continua realizou-se 1 ação de Viveirista e 1 outra de Ambiente, segurança e Higiene no Trabalho. Durante 

o ano em análise foram abrangidos 90 formandos distribuídos pelas diferentes ações formativas.  
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O volume de formação teve uma pequena oscilação positiva devido às horas realizadas nas Formações 

Práticas em Contexto de Trabalho.  

No âmbito dos PIT – Planos Individuais de Transição e em parceria com a comunidades Escolar, das 10 

experiências socioprofissionais previstas apenas recebemos 4, devido à suspensão presencial, quer no 

contexto escolar, quer no formativo.  

No âmbito do Centro de Recursos para a Formação e Emprego na tipologia de intervenção de IAOQE - 

Informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego 10 beneficiários transitaram para o 

contexto formativo. Ainda no que concerne ao Centro de Recursos, realizaram-se 12 inscrições na 

plataforma SAPA, ao abrigo da Prescrição de Produtos de Apoio e concretizaram-se 6 integrações 

profissionais dentro da modalidade do Apoio à Colocação. 

No projeto INCORPORA contactaram-se 12 novas empresas e realizaram-se 10 contratos de trabalho. 
 
 
 

8.5. CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

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

ATIVIDADES DE EQUIPA – Nº ATIVIDADES 5 1 20% 

PSICOLOGIA – Nº DE APOIOS - TREP 160 107 67% 

PSICOLOGIA – Nº DE TREP APOIADOS 42 42 100% 

SERVIÇO SOCIAL – Nº DE APOIOS A TREP 10 26 260% 

SERVIÇO SOCIAL – Nº DE TREP APOIADOS 5 26 520% 
PSICOLOGIA – MENTORIA - SESSÕES COM COLABORADORES REGIME 

GERAL 40 24 60% 
PSICOLOGIA – MENTORIA – Nº DE COLABORADORES EM REGIME 

GERAL 15 9 60% 
 SERVIÇO SOCIAL – Nº DE SESSÕES DE GRUPO COM FAMÍLIAS DE 

TREP 5 10 200% 

SERVIÇO SOCIAL –Nº DE FAMÍLIAS APOIADAS 5 5 100% 

PARCERIAS AUTARQUIAS – Nº DE PROPOSTAS COMERCIAIS 5 5 100% 

LAVANDARIA – VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 76.000€ 54.693,37€ 72% 

LAVANDARIA – Nº DE CLIENTES 45 37 82% 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES – VOLUME DE 

NEGÓCIOS (VENDAS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS) 500.000€ 524.708,48€ 105% 
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES – Nº DE 

CLIENTES 45 42 93% 
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EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

VIVEIROS – VOLUME DE VENDAS 30.000€ 32.249,04€ 107% 

VIVEIROS – Nº DE CLIENTES 15 94 626% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 157% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 94% 
Legenda 

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

Relativamente à análise dos indicadores nas diversas áreas operacionalizadas pelo CEP Curva Quatro, 

verificou-se uma Taxa Média de Execução dos Objetivos em 157% e uma taxa de concretização de 94%. 

A mudança de psicólogo da equipa, teve impacto no número de apoios de psicologia realizados e no 

número de mentorias a colaboradores em regime geral. Na sequência do estado de emergência, houve 

necessidade de ajustar a metodologia de apoio aos colaboradores e equipas. Assim, em substituição do 

apoio psicológico presencial privilegiámos o acompanhamento psicossocial dos colaboradores no seu 

posto de trabalho, bem como o apoio aos chefes de equipa quanto às estratégias de intervenção a 

implementar com a sua equipa. No que se refere ao serviço social, houve necessidade de reforçar o apoio 

à distância aos colaboradores em regime de emprego protegido e suas famílias. 

Quanto aos indicadores de negócio, registamos a estabilidade do número de clientes, exceto na unidade 

de negócio do viveiro em que se contabilizaram também os clientes finais (particulares), o que justifica 

este acréscimo tão elevado neste indicador. 

No que se refere às vendas e prestações de serviços, verificámos um acréscimo de 4,94% em relação ao 

previsto em orçamento, nas prestações de serviços da unidade de negócio de construção e manutenção 

de espaços verdes. Também a unidade de negócio do viveiro, registou um acréscimo de vendas na 

ordem dos 7,5%, face ao previsto em orçamento. A lavandaria registou uma quebra de 28% das vendas 

em relação ao previsto em orçamento, facto que está diretamente relacionado com a crise pandémica. 

8.6. UR – UNIDADES RESIDENCIAIS  

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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N.º DE CLIENTES 35 21 88 % 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA > 75% 20 14 83 % 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 85% 72 % 89 % 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 75% 70 % 96 % 

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 33 35 106% 
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EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE CLIENTES 14 21 100% 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE AÇÕES 2 0 0 % 

ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS - CLIENTES 28 12 48 % 

ATIVIDADES LÚDICAS, SOCIO CULTURAIS E EXPRESSÃO PLÁSTICA - AÇÕES 28 12 48 % 

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

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - SESSÕES 50 32 74% 

REUNIÕES DE CASA – SESSÕES 10 8 98 % 

REUNIÕES DE CASA - CLIENTES 35 15 52 % 

SERVIÇO SOCIAL - APOIOS  25 21 96 % 

SAÚDE - ACOMPANHAMENTOS A CONSULTAS E EXAMES 90 85 82% 

SAÚDE - CLIENTES 16 21 110% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 78 % 

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

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

ANÁLISE DE INDICADORES  

A taxa média de concretização do plano de atividades das UR foi de 83%, com uma taxa média de 

execução de 78%, o que se refletiu na concretização dos objetivos reorganizados em função da 

reestruturação implementada de acordo com as orientações do plano de contingência para fazer face à 

COVID 19.  

As adversidades subjacentes à COVID19 interferiram na dinâmica das Unidades Residenciais e 

conduziram ao aumento das baixas, algumas porque as pessoas contraíram a doenças outras por 

apresentarem doenças que as colocam no grupo de risco. Assim, foi necessário recorrer à contratação 

através da Empresa Futuro Feliz em Família (FFF) e ao programa MAREES. Desta forma conseguiu-se a 

continuidade de uma resposta efetiva e eficaz às necessidades acrescidas dos clientes durante o surto 

pandémico. 

Mantivemos a preocupação com o envelhecimento das famílias e das pessoas que apoiamos. Sendo uma 

das evidências o seu estado de saúde, a COVID 19 afetou 18 clientes e deteriorou consideravelmente a 

saúde de alguns destes.  
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Como podemos verificar as consultas e cuidados médicos continuam a ser uma área de muito 

envolvimento pessoal e profissional, para que seja garantido todo o bem-estar físico e psíquico, aos 

nossos residentes. 

As épocas festivas, tais como os aniversários dos nossos residentes e as festas de calendário (carnaval, 

santos populares, natal, fim de ano), foram comemoradas apenas com os residentes que se encontravam 

nos Lares Residenciais e por Casas (Lar Residencial 4 – UR3 e UR4) pois os Lares 1 e 2 (UR1 e UR2) foram 

encerrados durante o período de surto pandémico (tendo a UR1 reiniciado o seu funcionamento em 

setembro e encerrado para as festas de final de ano). 

Em 2020, não se puderam concretizar as férias fora do concelho, mas procurámos fazer passeios perto 

da UR e praia, embora com muitas restrições devido à pandemia. 

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

nossas Unidades Residenciais e o projeto foi enviado para a Câmara Municipal de Sintra para obtenção 

do respetivo alvará de obra, o qual não foi emitido até ao término de 2020. 

 

8.7. SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

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

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

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIPA (ATIVIDADES EM PIPA) 85 99.45 117% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIPA (OBJETIVOS PIPA) 85 89 105% 

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 25 21 84% 

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

PRESTADOS 2 2 100% 

N.º DE VISITAS DOMICILIÁRIAS  88 49 56% 

N.º DE ATIVIDADES CULTURAIS OU RECREATIVAS 3 2 67% 

N.º DE CLIENTES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES    15 15 100% 

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

N.º DE VOLUNTÁRIOS 1 0 0% 

N.º DE CLIENTES COM APOIO DE VOLUNTARIADO 1 0 0% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 78% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 
85% 

Legenda 
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RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

O SAD – Serviço de Apoio Domiciliário obteve uma taxa média de execução de 78% e uma taxa de 

concretização de 85%, relativo aos objetivos planeados. 

Apoiou ao longo do ano como supranumerário em média, um cliente mês. Foram admitidos 12 novos 

clientes e registou-se a saída de 10. Verificou-se uma alteração no número de pessoas previstas em 

continuidade interna, que veio a traduzir-se na diferença entre a taxa de execução e de concretização 

medida em PIPA.  

Para as pessoas apoiadas pelo acordo de cooperação foram alcançados os objetivos contratualizados. 

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

complementares para minorar o isolamento e promover a dignidade das pessoas apoiadas 

nomeadamente através do Projeto PrimaverArte “Criar Asas Reduzir desigualdades, na vertente do 

Álbum de Talentos-Versão Cartas de Amor e mantivemos a relação de proximidade diária na prestação 

de serviços. 

Registou-se uma redução significativa nas visitas domiciliárias de apoio social e supervisão tendo as 

mesmas sido reconvertidas em apoios à distância através de contactos telefónicos com os clientes, 

familiares e de articulação com outros serviços da rede de apoio. 

Dado o confinamento este ano não tivemos voluntários a apoiar clientes do SAD, conforme planeado. 

A relação de coordenação e suporte à equipa foi também adequada às circunstâncias vividas, optando 

por alternativas de comunicação à distância, mas mantendo a proximidade regular. 

Mantivemo-nos atentos aos desafios do envelhecimento e colaborámos na candidatura ao Programa 

Pares 3, no sentido de encontrar novas soluções para um problema socialmente emergente. 

8.8. CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO 

EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 
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FISIATRIA – N.º DE CLIENTES 100 22 22% 

FISIATRIA – N.º DE CONSULTAS 120 23 19% 

FISIOTERAPIA – N.º DE CLIENTES 90 24 27% 

FISIOTERAPIA – N.º DE SESSÕES 1200 314 26% 

HIDROTERAPIA – N.º DE CLIENTES 90 87 97% 

HIDROTERAPIA – N.º DE SESSÕES DE GRUPO 1012 197 19% 

HIDROTERAPIA – N.º DE SESSÕES INDIVIDUAIS 600 65 11% 

ANÁLISES CLÍNICAS – N.º DE APOIOS 400 43 11% 

ANÁLISES CLÍNICAS – N.º DE CLIENTES 200 40 20% 

PSICOLOGIA – N.º DE CLIENTES 60 41 68% 
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EIXOS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

PSICOLOGIA – N.º DE SESSÕES 500 132 26% 

TERAPIA DA FALA – N.º DE CLIENTES 70 70 100% 

TERAPIA DA FALA – N.º DE SESSÕES 1560 863 55% 

PSICOMOTRICIDADE – N.º DE CLIENTES 2 1 50% 

PSICOMOTRICIDADE – N.º DE SESSÕES 71 18 25% 

NUTRIÇÃO – N.º DE CLIENTES 8 0 0% 

NUTRIÇÃO – N.º DE SESSÕES 60 0 0% 

MASSAGENS – N.º DE CLIENTES 20 2 10% 

MASSAGENS – N.º DE SESSÕES 60 19 32% 

WORKSHOPS TEMÁTICOS – N.º DE AÇÕES 9 0 0% 

WORKSHOPS TEMÁTICOS – N.º DE PARTICIPANTES 108 0 0% 

VOLUME DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 106.000 €   46.533,00 €  39% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 29% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 23% 
Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

A CMR – Clínica de Medicina e Reabilitação obteve, em 2020, no que se refere às atividades planeadas, 

uma taxa média de execução muito aquém do expetável, pelo fato de ver diminuído de modo substancial, 

o seu número de clientes e apoios, em todas as suas áreas de intervenção. 

9. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO  

9.1. QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

Não se realizarão as atividades previstas em 2020 no âmbito da qualidade e controlo de gestão. Iniciou-

se o processo de revisão de acordo com o novo referencial EQUASS com apoio de um consultor externo 

que apoiou o grupo de diretores na revisão dos seus processos. A adaptação dos impressos e outros 

documentos com a nova imagem do CECD decorreu de forma lenta com muitas interrupções nesta 

atividade de forma a responder às muitas solicitações. Espera-se que em 2021 o processo de certificação 

EQUASS seja iniciado, assim como a revisão dos processos, as ações de benchmarking, de auditorias 
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internas das valências e processos de melhoria contínua ficaram suspensos devido à priorização da 

atividade para a resposta à pandemia. 

As contratações ao abrigo do Código dos Contratos Públicos aumentaram, no entanto, em 2020 não se 

realizaram todos os contratos públicos necessários ou identificados. Em ação de benchmarking com a 

FENACERCI fomos a única cooperativa que realizou um contrato público para aquisição de equipamentos 

e materiais destinados ao controlo da transmissão da COVID-19, com um valor superior a €50.000. 

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

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

4 
– 
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D
A

D
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES – AUMENTAR A TAXA DE PARTICIPAÇÃO  85% 71% 84% 

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

SATISFAÇÃO 
92% 73% 79% 

PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO – MANTER OU AUMENTAR A TAXA DE EXECUÇÃO  85% 106% 125% 

Nº DE COLABORADORES COM FORMAÇÃO 60 79 132% 

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

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

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 1 0 0% 

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 5 83% 

PLANEAMENTO E REVISÃO DO PROGRAMA DE ASSIDUIDADE (HORÁRIOS) 1 1 100% 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 
73% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 
78% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas na área de Recursos Humanos, Formação e 

Desenvolvimento e Gestão de Competências, verificou-se uma taxa média de execução de 73% e uma 

taxa de concretização de 78% no que se refere aos 9 objetivos traçados. De referir que, dois desses 

objetivos/indicadores, tiveram uma taxa de concretização superior a 100% face ao previsto, 

nomeadamente, a taxa de execução do plano anual de formação (106% em comparação à taxa prevista 

de 85%) e o número de colaboradores abrangidos pela formação (79 em comparação com os 60 

previstos). A formação e desenvolvimento de competências tem uma enorme importância na vida 

organizacional e na constante melhoria pessoal e profissional dos colaboradores e, consequentemente 
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da qualidade dos serviços que prestamos às pessoas por nós apoiadas. Em 2020, destaca-se que 

estiveram presentes nas ações de formação 145 formandos. Uma vez que cada formando pode participar 

em mais do que uma ação de formação, 79 colaboradores (38% dos colaboradores do CECD. à data de 

31/12/2020) a usufruírem de formação no decorrer do ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano totalmente 

atípico, devido aos constrangimentos e entraves colocados pela situação pandémica. Tal implicou que 

várias ações de formação planeadas não se pudessem realizar (muitas das quais seriam em regime 

presencial). Assim, das 18 ações previstas inicialmente, realizaram-se 12 ações de formação. Estes 

constrangimentos levaram a uma constante adaptação de novos conteúdos, maioritariamente online. 

Assim, realizaram-se mais 19 temáticas formativas, que o inicialmente previsto. É importante mencionar 

que apenas 4 dos 79 colaboradores que frequentaram as ações de formação no ano 2020, conseguiram 

ter 40 ou mais horas formativas, resultando numa taxa de 5%.  

Outra questão importante a registar, foi a descida verificada nas taxas de participação e satisfação do 

inquérito de satisfação realizado anualmente aos colaboradores. Uma vez que os inquéritos reportam 

sempre ao ano anterior (neste caso ao ano 2019), esta descida pode refletir algumas preocupações e 

problemas sentidos pelos colaboradores no decorrer do ano 2019. Esta é uma questão fundamental para 

o CECD, que seguramente tudo fará para contribuir para a resolução destas questões, por forma a 

aumentar novamente a taxa de participação e de satisfação nos inquéritos. 

Os 2 objetivos não concretizados devem-se a variados fatores. Tendo em conta as incertezas e 

alterações que marcaram o ano 2020, trouxeram um acréscimo de novas situações pessoais e 

profissionais dos colaboradores e da organização que requereram a nossa maior atenção e esforço na 

consecução das mesmas. Assim, foram definidas as prioridades mais importantes no decorrer de 2020, 

pelo que o estudo, conceção e implementação do questionário de motivação dos colaboradores não foi 

concretizado devido à complexidade da sua idealização e planeamento. Esperando que o ano 2021 

possa permitir melhores condições em termos temporais para que seja feito o estudo dos princípios 

que irão configurar este questionário de motivação, com vista à sua conceção, elaboração e 

consecução. O manual de competências e responsabilidades também não sofreu a revisão que se 

considera necessária e adequada. Uma vez mais, os constrangimentos de tempo para uma reflexão 

aprofundada sobre o mesmo e a canalização de atenções e recursos para outras situações vitais para a 

vida organizacional do CECD, não permitiram a sua revisão e consequente melhoria, adaptando-o às 

nossas atuais necessidades. Este será um objetivo a transitar igualmente para 2021, onde se mantém a 

necessidade de revisão e atualização deste documento. Por fim, é importante mencionar que as 

atividades indoor/outdoor não decorreram totalmente conforme previsto, uma vez mais, decorrente 

das drásticas mudanças e constrangimentos existentes ao longo de 2020, decorrentes da atual situação 

pandémica. Sendo a satisfação dos nossos colaboradores e a sua motivação fundamental para o CECD, 

torna-se importante que este tipo de atividades, em conjunto com outras dinâmicas intervalências 

possam ser pensadas e delineadas sempre que houver essa possibilidade e interesse.  
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9.3. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

A área da Comunicação e Imagem em 2020 apostou na implementação da nova imagem do CECD. 

Foram criados vários layouts de apoio para as diversas valências (Os resultados podem ser consultados 

na tabela disponibilizada abaixo). Foram desenvolvidas várias campanhas de divulgação de serviços do 

CECD e também de atividades desenvolvidas pela organização. Em 2020 começámos a implementação 

do plano de comunicação interna – Iniciado a partir de um grupo de trabalho – planeado com a área de 

recursos humanos e com a área de projetos e dinâmicas de inovação. Em 2021 esperamos dar 

continuidade a esta colaboração (com o intuito de aumentarmos a satisfação dos colaboradores CECD) 

e começar a implementação do plano de comunicação externa, que passará também pelo aumento da 

presença CECD nas redes sociais e na captação de parceiros e entidades com interesse pela área da 

responsabilidade social. 

EI

XO

S 
INDICADORES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESULTADOS 

ATINGIDOS T.A.E. 

4 
- 
Q
u
a
l
i
d
a
d
e 

LOJA SOCIAL (ONLINE) 1 0 0% 

CRIAÇÃO DE UM CATÁLOGO COM PRODUTOS DO CAO 

(NATAL) 1 1 100% 

NATAL CECD (EM VÍDEO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS 

AS VALÊNCIAS - PRODUÇÃO) 1 1 100% 

POSTAIS DE NATAL PARA TODAS AS VALÊNCIAS 1 1 100% 

DINAMIZAR E ATUALIZAR O SITE CECD MIRA SINTRA 4 10 250% 

CRIAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DE PERFIS PARA A CURVA 

QUATRO E CMR 2 0 0 

Nº DE NEWSLETTER SER CECD E CMR (FOI LANÇADA A 

NEWSLETTER SOMOS CECD, INTERNA) 8 4 50% 

Nº DE CAMPANHAS COMERCIAIS 18 10 55% 

VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAO NP 16 NP 

VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES/PROJETOS NP 11 NP 

PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS 
 

NP 249 NP 

FLYERS E OUTROS FORMATOS PRODUZIDOS NP 16 NP 

CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS 1 1 100% 

ASSINATURAS E CARTÕES DE VISITA DIGITAIS 1 1 100% 

Nº DE CAMPANHAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 4 0 0% 

DIVULGAR AS OFERTAS FORMATIVAS DO CECD MIRA SINTRA 5 
2 40% 

Nº DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  2 0 0% 

Nº DE EVENTOS “PORTA ABERTA À COMUNIDADE” 2 0 0% 

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

 
EIX

OS 

 
INDICADORES 

RESULTAD
OS 

ESPERADO

S 

RESULTA
DOS 

ATINGIDO

S 

T.A.E. 

2 
–

 In
o

va
çã

o
 e

   
 

3 
–

 
S

u
st

e
n

ta
b

ili
d

ad
e

 DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO – Nº DE PROJETOS 8 9 113% 

OPERACIONAIS – Nº DE PROJETOS 20 11 55% 

OPERACIONAIS – Nº DE CLIENTES ABRANGIDOS 422 186 44% 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Nº DE PROJETOS 5 3 60% 

SUSTENTABILIDADE – Nº DE PROJETOS 2 0 0% 

Legenda 

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

 
ANÁLISE DE INDICADORES  

Em 2020 foram implementados 9 projetos e atividades de Desenvolvimento e Investigação. As equipas 

da EE e CAO empreenderam atividades de apoio à Inovação e ao Conhecimento com as Academias do 

Conhecimento e Acolhimento de estágios académicos. 

Para além destes, mais 5 projetos foram desenvolvidos no CECD, tendo dois sido iniciados em Novembro 

e Dezembro de 2020. A nosso Organização é de momento entidade coordenadora de uma parceria 

europeu no projeto ID GAMING.  

A concretização da candidatura para criação de novas respostas sociais e remodelação de uma das 

respostas sociais em funcionamento, foi um objetivo alcançado em 2020.  

11. PARCERIAS  

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

2 
–

 IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 E

   
   

  

  3
 –

 S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
E N.º DE PARCERIAS OPERACIONAIS 159 128 80% 

N.º DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 30 19 63% 

N.º DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 17 11 64% 

N.º DE PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE 10 5 50% 

TOTAL DE PARCERIAS 203 163 75% 

N.º DE CLIENTES ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 1850 1566 84% 

Legenda 

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

No ano 2020 foi difícil o estabelecimento de novas parcerias e de manter algumas delas no mesmo 

âmbito. As entidades parceiras sofreram um grande impacto com a pandemia e o foco da sua intervenção 

foi, quase exclusivamente, dirigido ao controlo da propagação do vírus SARS-COV2. Das 159 parcerias 

previstas, conseguiu manter-se a parceria com 128 entidades. Onde se revelou mais difícil o 

estabelecimento de parceria foi no âmbito da sustentabilidade, com a execução de apenas 50% do 

programado.  

12.PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES, COLABORADORES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

Em 2020 não se realizaram as ações de avaliação do grau de participação dos clientes, dos 

colaboradores, de parceiros, de voluntários e outros interessados. A disrupção da atividade normal, tanto 

do CECD, como das outras entidades, não permitiu avaliar a participação quando algumas das atividades 

do CECD se encontravam suspensas e outras com grandes restrições no acesso e na dinâmica das 

atividades. 

13. MELHORIA CONTÍNUA  

Durante o ano de 2020 não se realizaram ações dirigidas aos processos e procedimentos, visando a 

melhoria contínua. Não se realizaram as ações de auditoria interna e externa previstas que, com certeza, 

identificariam ações de melhoria e deteção de áreas a necessitar de revisão de procedimentos. Pelo 

distanciamento social exigido e foco de todas as atenções nas questões ligadas à pandemia, todas as 

ações foram suspensas. 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Conselho de Administração do CECD, tomou como princípio o cumprimento dos objetivos inscritos no 

Plano de Atividades 2020. Aquando da execução do Plano de Atividades nada indicaria que o país e o 

mundo passariam por uma situação de pandemia, num momento histórico como uma das maiores 

alterações à forma como vivemos e convivemos. As baixas taxas de execução e de concretização 

refletem o difícil período que se viveu em 2020 e que perdura em 2021. O Conselho de Administração 

reconhece o trabalho realizado para que alguns dos objetivos se tenham mantido em linha com o 

programado e todas as novas prioridades que surgiram e que o presente documento não reflete. Com 

orgulho registamos uma taxa média de concretização de 71% em função do inicialmente previsto e uma 

taxa média de execução global das atividades desenvolvidas de 83%, distribuídos da seguinte forma:  
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Nota do Conselho de Administração de 2021  

 

O Conselho de Administração a todos agradece a dedicação e a resiliência demonstradas em tão difícil 

momento. Na capacidade de reinvenção, de alterar a forma de trabalhar, de adaptar a forma de 

comunicar e no desejo em continuar a servir o outro que tem menos ferramentas à sua disposição para 

superar todos os obstáculos.  

Sabemos hoje que 2021 poderá ser o ano do tão aguardado regresso à normalidade, mas também 

sabemos que será um regresso lento e com possíveis retrocessos no processo. Seja ainda qual o percurso 

que ainda teremos de percorrer, fá-lo-emos juntos, a apoiarmo-nos e a juntar esforços para o 

cumprimento da Nossa Missão. 

 

O Conselho de Administração 

 

Presidente: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vice-Presidente: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tesoureiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

TAXA CONCRETIZAÇÃO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

VALÊNCIA TAXA DE 

EXECUÇÃO 
TAXA DE. 

CONCRETIZAÇÃO 

IPI 125% 92% 

CRI 54% 41% 

CAO 68% 76% 

CFP 88% 85% 

CEP 157% 94% 

UR 78% 83% 

SAD 89% 85% 

CMR 30% 23% 

CI 72% 57% 

RHDC 73% 78% 

RA 2020 83% 71% 
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15. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 2020 

15.1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao estatuído, apresentamos as contas, relativas ao ano de 2020, na moeda euro.  

O CECD conseguiu honrar, uma vez mais, todos os seus compromissos e encerrar o ano com mostra de 

sustentabilidade, apesar das dificuldades sentidas por todos e a todos os níveis. Assim, foi possível manter 

toda a estrutura do CECD Mira Sintra sem qualquer atraso ou falha de pagamento, assim como a 

manutenção da qualidade dos serviços prestados e para além disso inovar no apoio prestado aos utentes 

e às famílias. 

Deve por isso, ser realçado o habitual envolvimento de todos, em particular dos Diretores na Gestão 

global das suas valências e/ou serviços que dirigem bem como um louvável e explícito esforço conjunto 

com os seus colaboradores, para a boa utilização dos recursos, promoção dos serviços disponíveis e 

manutenção da qualidade dos mesmos.  

A adaptação a novas formas e moldes de funcionamento assim como a utilização de novas técnicas e 

ferramentas de trabalho foi também uma constante no ano, e os desafios que se impunham foram 

superados com sucesso. 

Desta forma, tornou-se possível uma vez mais alcançar um resultado positivo. 

15.2. RENDIMENTOS  

Para o ano de 2020, a nossa previsão orçamental foi de 5.335.967 euros, mas os valores realizados foram 

de 4.736.243 euros. Constata-se assim uma diminuição nos rendimentos, no montante de 599.724 euros, 

correspondente a 11,24% e essencialmente devido à conjuntura que implicou a suspensão/ redução das 

atividades e serviços prestados, e consequentemente dos respetivos apoios pela não execução e o 

cancelamento da Campanha do Pirilampo Mágico. 

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

na rubrica de subsídios à exploração (-502.313 euros; 12,78%). 

O desvio positivo mais significativo a nível do orçamento ocorreu na rubrica de vendas, 10.612 euros; 

35,37%. 

Comparando com o exercício anterior, salienta-se a diminuição das prestações de serviços (-90.357 euros; 

7,33%) mas um aumento nas vendas, essencialmente dos viveiros (+20.457 euros, 101,50%). Houve também 

uma diminuição nos subsídios à exploração (-106.732 euros; 3,02%) atendendo à imposta suspensão/ 

redução das atividades e nos outros rendimentos, onde se verificou-se uma diminuição (-27.471 euros; 

19,08%), que se prendeu sobretudo com o facto da não realização da habitual Campanha do Pirilampo 

Mágico. 
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15.3. GASTOS  

O total de gastos previstos para o ano de 2020 foi de 5.328.106 euros. O realizado foi de 4.665.356 euros. 

Relativamente ao orçamento, regista-se uma execução inferior em 662.751 euros face aos gastos 

previstos, correspondente a 12,44%. 

Esta execução, prende-se, sobretudo, com os encargos com formandos, que se viram impossibilitados 

de dar continuidade ao seu percurso de aprendizagem de 16 março a 31 maio 2020, da rubrica outros 

gastos (-205.987 euros; 57,27%), fornecimentos e serviços externos em geral (-188.385 euros; 17,16%), 

nomeadamente nas rubricas de conservação e reparação (-177.301 euros; 73,4 %), energia e fluidos (-

59.745 euros; 30,36%) e deslocações e estadas (-40.026 euros; 73,06%). Também nos gastos com o 

pessoal, no seu todo, se verificou uma significativa diminuição (-234.749 euros; 6,39%), devido ao 

absentismo pelas medidas acionadas de apoio à família, apesar de um grande aumento em 

equipamentos de proteção individual EPI), máscaras, luvas, batas, bem como desinfetante e álcool gel. 

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

constantes nas rubricas de subcontratos, de mão-de-obra e transportes (+96.200 euros; 106,97%), e 

limpeza, higiene e conforto (7.940 euros; 5,47%), dentro dos fornecimentos e serviços externos e os EPI 

dentro dos gastos com o pessoal. 

Comparativamente ao ano anterior, evidencia-se um aumento igualmente no custo das mercadorias 

vendidas e matérias consumidas, divido ao aumento do volume de vendas, (+4.601 euros; 8,64%) e nos 

gastos com o pessoal (+7.645 euros; 0,22%). Inversamente, regista-se uma diminuição em outros gastos (-

28.769 euros; 14,12%) e nos gastos de depreciação e amortização (-10.471 euros; 11,84%), que se justifica 

pelo fim da vida útil de alguns bens do imobilizado. 
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15.4. RESULTADO   

O resultado líquido apurado no ano 2020 é de 70.887,33 euros positivos que resulta de um ano 

extremamente atípico, com a diminuição de alguns gastos operacionais, mas igualmente com uma ainda 

maior diminuição ao nível dos rendimentos. 

A autonomia financeira, apresenta um rácio de 60,20%, ligeiramente inferior à do ano anterior, mas 

representativa de que a estrutura de financiamento continua a ser fortemente assente nos capitais 

próprios, revelando uma elevada capacidade de satisfazer os seus compromissos financeiros sem 

recurso a capitais alheios.  

O rácio da liquidez geral é de 219,34%, também ligeiramente inferior à do ano anterior. No entanto, os 

Ativos Correntes continuam a ser mais do dobro dos Passivos Correntes, o que é revelador da forte 

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

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

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

data, o CECD Mira Sintra não apresenta quaisquer dívidas à Autoridade Tributária em situação de mora.  

O Conselho de Administração informa ainda, dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 411/91, 

de 17 de Outubro, que a sua atuação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos 

prazos legalmente estipulados. Após o encerramento do exercício e até à elaboração do presente 

relatório não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para 

efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de Atividades e Contas 2020 

 

CECD_103-01                                                                                                                                                                                                      45/ 77 

 

16. BALANÇO E CONTAS 

16.1. BALANÇO 

RUBRICAS NOTAS 31/12/2020 31/12/2019 
                          ACTIVO       
ACTIVO NÃO CORRENTE       
Activos fixos tangíveis 6 415.293,94 472.557,65 
Propriedades de investimento       
Bens do Património histórico e cultural       
Activos  intangíveis 5 1.578,85 3.186,54 
Investimentos Financeiros 9 28.727,03 23.191,14 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       
    445.599,82 498.935,33 
ACTIVO CORRENTE       
Inventários 7 16.004,36 11.913,84 
Créditos a receber 8 186.012,81 168.492,18 
Estado e outros entes públicos 12     
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       
Outros ativos correntes 8 147.441,24 215.615,51 
Diferimentos 10 26.017,59 23.078,52 
Caixa e depósitos bancários 4 2.688.429,69 2.206.918,38 
    3.063.905,69 2.626.018,43 
TOTAL DO ACTIVO   3.509.505,51 3.124.953,76 
        
              FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO      
                         FUNDOS PATRIMONIAIS      
Fundos 11 23.291,49 22.061,49 
Excedentes Técnicos       
Reservas 11 1.855.259,79 1.855.259,79 
Resultados transitados 11 45.028,58 -88.328,15 
Excedentes de revalorização       
Outras variações nos fundos patrimoniais 11 118.191,00 147.587,93 
Resultado líquido do período 11 70.887,33 133.356,73 
        
TOTAL CAPITAL FUNDOS PATRIMONIAIS   2.112.658,19 2.069.937,79 
        
                           PASSIVO       
 PASSIVO NÃO CORRENTE       
Provisões       
Provisões Específicas       
Financiamentos obtidos       
Outros passivos não correntes       
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 PASSIVO CORRENTE       
Fornecedores 8 143.092,48 142.260,26 
Adiantamentos de clientes       
Estado e outros entes públicos 12 102.919,09 98.885,75 
Fund./ Beneméritos/Patroc./Doad./Ass./Membros       
Financiamentos obtidos       
Diferimentos 10 349.661,22 331.037,22 
Outros passivos correntes 8 801.174,53 482.832,74 
Outros passivos financeiros       
    1.396.847,32 1.055.015,97 
TOTAL DO PASSIVO   1.396.847,32 1.055.015,97 
        
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO   3.509.505,51 3.124.953,76 
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16.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS 

RUBRICAS NOTAS 2020 2019 
Vendas e Serviços Prestados 13 1.182.240,15 1.252.139,89 
Subsídios à Exploração 20 3.427.748,39 3.534.480,37 
Ganhos/perdas Subsíd./Assoc./Emp.Conj.       
Variação nos inventários da produção 7 6.789,98 3.110,08 
Trabalhos para a própria entidade       
Custo Mercadorias Vend./Matérias Cons. 7 -57.851,14 -53.249,66 
Fornecimentos e serviços externos 14 -909.546,45 -1.022.776,09 
Gastos com o pessoal 15 -3.441.458,39 -3.433.813,83 
Ajustam. de invent. (perdas/reversões)       
Imp. dívidas a receber (perdas/revers.) 16 -3.514,69   
Provisões (aumentos/reduções)       
Imp.Invest. não Dep./Amort.(perd/revers)       
Aumentos/reduções de justo valor   2.196,09 262,84 
Outros rendimentos 17 116.485,19 143.955,72 
Outros gastos 18 -174.996,03 -203.765,51 
RES. ANTES DEPREC.,GASTOS FINANC. E IMP   148.093,10 220.343,81 
        
Gastos/reversões de Deprec. e Amort. 5, 6 -77.988,83 -88.459,96 
Imp.Invest.Deprec./amort.(perdas/revers)       
RES.OPERAC.(ANTES GASTOS FINANC. E IMP)   70.104,27 131.883,85 
        
Juros e rendimentos similares obtidos 19 783,06 1.472,88 
Juros e gastos similares suportados      
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS   70.887,33 133.356,73 
Imposto sobre o rendimento do período       
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 11 70.887,33 133.356,73 



 

 

 

16.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 
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16.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

RUBRICAS NOTAS 
PERIODOS 

2020 2019 
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método 
direto       
Recebimentos de clientes e utentes   1.309.885,38 1.393.702,38 
Pagamentos de subsídios       
Pagamentos de apoios       
Pagamentos de bolsas   -143.160,38 -120.501,33 
Pagamentos a fornecedores   -1.042.793,30 -1.091.641,74 
Pagamentos ao pessoal   -2.273.850,92 -2.305.072,95 

Caixa gerada pelas operações   -2.149.919,22 -2.123.513,64 
Pagamento/recebimento do imposto sobre o 
rendimento       
Outros recebimentos/pagamentos   2.638.235,06 2.376.621,27 
        

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   488.315,84 253.107,63 

        
Fluxos de caixa das atividades de investimento      
Pagamentos respeitantes a:       
Ativos fixos tangíveis       
Ativos intangíveis       
Investimentos financeiros       
Outros ativos   -13.560,23 -24.108,89 
Recebimentos provenientes de:       
Ativos fixos tangíveis       
Investimentos financeiros   3.579,05 746,82 
Outros ativos   1.748,00 4.610,41 
Subsídios ao investimento       
Juros e rendimentos similares   693,65 1.362,97 
Dividendos       

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   -7.539,53 -17.388,69 
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Fluxos de caixa das atividades de financiamento       
Recebimentos provenientes de:       
Financiamentos obtidos       
Realização de fundos   735,00 270,00 
Cobertura de prejuízos       
Doações       
Outras operações de financiamento       
Pagamentos respeitantes a:       
Financiamentos obtidos       
Juros e gastos similares       
Dividendos       
Redução de fundos       
Outras operações de financiamento       
        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   735,00 270,00 

        
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   481.511,31 235.988,94 
Caixa e seus equivalentes no início do período   2.206.918,38 1.970.929,44 
Caixa e seus equivalentes no fim do período   2.688.429,69 2.206.918,38 
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17. ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2020 

1– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:  

1.1 - Designação da entidade: 

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

1.2 – Sede:  

Avenida 25 de Abril, 190, em Mira-Sintra 

1.3 - Natureza da atividade  

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

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

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

estão presentes na gestão da Cooperativa. 

Atende, desde crianças, jovens e adultos que precisam de apoios especializados, devido a perturbações 

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

Dispõe de Valências e Serviços diferentes, como sejam a Intervenção Precoce na Infância e o Centro de 

Recursos para a Inclusão, Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Formação Profissional, Centro de 

Emprego Protegido, Unidades Residenciais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Medicina e 

Reabilitação, em espaços diferentes, com programas específicos e equipas multidisciplinares, adaptadas 

às necessidades e características da população atendida. 

O seu âmbito de ação estende-se prioritariamente ao Concelho de Sintra. 

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

As demonstrações financeiras anexas aplicáveis ao exercício findo em 2020, foram preparadas no quadro 

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

que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) que 

faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, 

de 13 de julho, em execução do previsto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março. 

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

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

as seguintes: 

3.1 Bases de apresentação 

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

a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro. 

3.2 Ativos Intangíveis  

Os ativos intangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se 

registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até 

àquela data, deduzido das depreciações. Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método 

do custo. 
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3.3 Ativos Fixos Tangíveis  

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se 

registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até 

àquela data, deduzido das depreciações. Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método 

do custo. Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de 

aquisição, deduzido das correspondentes depreciações. As depreciações são calculadas, após a data em 

que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com 

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma 

alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. As 

despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfei-

torias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do 

exercício em que ocorrem. Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que ainda não se 

encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis 

passaram a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para 

uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão. O ganho (ou a 

perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o 

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

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

3.4 Inventários 

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

aquisição. Os produtos acabados ao custo de produção. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas 

até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário 

permanente. 

3.5 Rédito 

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

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

condições são satisfeitas: 

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

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

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

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

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

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

montante a receber. 

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

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

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

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

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

3.6 Contabilização dos subsídios do governo 

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

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

sistemática e racional durante a vida útil do ativo. 

3.7 Instrumentos Financeiros  

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

Clientes e outras dívidas de terceiros  

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

“outros terceiros” ao custo.  

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

juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros  

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

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

vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. 

Periodizações 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do 

momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos ou pagos e os 

correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outros ativos e passivos correntes” e 

“Diferimentos”. 

Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e 

depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 

Eventos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 

balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

3.8 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 

existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim 
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como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em 

períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, 

não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à 

data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau 

de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das 

correspondentes estimativas.  

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas 

foram os seguintes: 

 - Remunerações a liquidar, referentes a férias, subsídio de férias e respetivos encargos; 

 - Custos referentes à aquisição de serviços externos; 

 - Provisão para riscos e encargos; 

 

4 – FLUXOS DE CAIXA 

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

depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e aplicações de tesouraria no mercado monetário, 

líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus 

equivalentes em 31 de dezembro de 2020 detalha-se conforme se seguem: 

   2020  2019 

      
Numerário 544,83  781,74 

Depósitos à ordem 1.081.103,92  960.376,04 

Depósitos a prazo 1.606.780,94  1.245.760,60 

   2.688.429,69   2.206.918,38 
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5 - ATIVOS INTANGÍVEIS  

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

correspondentes depreciações. 

    2020 

     

   Projectos   Outros  

   de Programas Propriedade activos  

   desenvolv. computador industrial intangíveis Total 

        
Activos      

 Saldo inicial  22.839,31 197,53  23.036,84 

 Aquisições      

 Alienações      

 Outras variações           

 Saldo final   22.839,31 197,53   23.036,84 

        
Amortizações acumuladas e      
perdas por imparidade      

 Saldo inicial  19.769,49 80,81  19.850,30 

 Amortizações do exercício  1.607,69   1.607,69 

 Transferências e abates      

 Saldo final   21.377,18 80,81   21.457,99 

        
Activos líquidos   1.462,13 116,72   1.578,85 
                

 

    2019 

     

   Projectos   Outros  
   de Programas Propriedade activos  
   desenvolv. computador industrial intangíveis Total 

        
Activos      
 Saldo inicial  20.994,31 197,53  21.191,84 

 Aquisições  1.845,00   1.845,00 

 Transferências e abates      
 Saldo final   22.839,31 197,53   23.036,84 

        
Amortizações acumuladas e      
perdas por imparidade      
 Saldo inicial  18.161,87 80,81  18.242,68 

 
Amortizações do 
exercício  1.607,62   1.607,62 

 Transferências e abates      
 Saldo final   19.769,49 80,81   19.850,30 

        
Activos líquidos   3.069,82 116,72   3.186,54 
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6 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta. 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e 

no fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas 

reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

2020 

     

   Terrenos e Edifícios e  Equipam.  Outros Activos fixos  

   recursos outras Equipam. de Equipam. activos fixos tangíveis  

   naturais construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total 

           

Activos         

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

 Aquisições  7.165,52 9.225,00  2.726,91    19.117,43 

 Transferências e abates         

 Saldo final 58.549,72 3.138.089,08 1.308.549,74 398.626,49 569.310,10 60.444,49 5.684,50 5.539.254,12 

           

Amortizações acumuladas e         

perdas por imparidade         

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

 Amortizações do exercício  39.252,83 19.315,44 12.473,40 5.339,47   76.381,14 

 Transferências e abates         

 Saldo final   2.843.346,65 1.268.472,27 398.755,09 556.513,69 56.872,48   5.123.960,18 

           

Activos líquidos 58.549,72 294.742,43 40.077,47 -128,60 12.796,41 3.572,01 5.684,50 415.293,94 

                      

 

2019 

     

   Terrenos e Edifícios e  Equipam.  Outros Activos fixos  

   recursos outras Equipam. de Equipam. activos fixos tangíveis  

   naturais construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total 

           
Activos         

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

 Aquisições   18.803,67  5.338,45    24.142,12 

 Transferências e abates    -30.230,55    -30.230,55 

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

           
Amortizações acumuladas e         
perdas por imparidade         

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

 Amortizações do exercício  41.376,43 27.170,45 12.473,40 5.832,06   86.852,34 

 Transferências e abates    -30.230,55    -30.230,55 

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

           

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

Em 2020 e em 2019, os inventários eram detalhados conforme se segue:  

  2020   2019 

  Quantia Perdas por Quantia   Quantia Perdas por Quantia 

  bruta imparidade líquida   bruta imparidade líquida 

                

Mercadorias 2.675,58   2.675,58   3.640,43   3.640,43 

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 4.560,57   4.560,57   3.075,07   3.075,07 

Produtos acabados e intermédios 8.768,21   8.768,21   5.198,34   5.198,34 

  16.004,36 0,00 16.004,36   11.913,84 0,00 11.913,84 

 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e variação dos inventários de produção  

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos exercícios findos em 

2020 e em 2019 é detalhado conforme se segue: 

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS 
  2020 

    MP, subsid.   

  Mercadorias consumo Total 

Saldo inicial 3.640,43 3.075,07 6.715,50 

Compras 11.168,66 48.057,37 59.226,03 

Regularizações -882,70 28,46 -854,24 

Saldo final -2.675,58 -4.560,57 -7.236,15 

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 11.250,81 46.600,33 57.851,14 

 

  2019 

    MP, subsid.   

  Mercadorias consumo Total 

Saldo inicial 1.078,51 3.761,42 4.839,93 

Compras 5.622,02 49.898,69 55.520,71 

Regularizações 20,49 -415,97 -395,48 

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

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

 
VARIAÇÃO PRODUÇÃO 

  2020 

  
Produtos 

acabados e 
intermédios 

      

  Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 5.198,34     5.198,34 

Regularizações -3.220,11     -3.220,11 

Saldo final -8.768,21     -8.768,21 

Variação dos inventários da produção -6.789,98 0,00 0,00 -6.789,98 

 

  2019 

  Produtos       

  acabados Subprodutos Outros Total 

Saldo inicial 4.313,86     4.313,86 

Regularizações -2.225,60     -2.225,60 

Saldo final -5.198,34     -5.198,34 

Variação dos inventários da produção -3.110,08 0,00 0,00 -3.110,08 
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8 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

As categorias de ativos financeiros em 2020 e em 2019 são detalhadas conforme se segue: 

Activos Financeiros   

  

Activos não abrangidos 
pela IFRS 7 (custo 

histórico) 

31 de Dezembro de 2020   
    

Activos Correntes   

Créditos a receber 186.012,81 

Outros ativos correntes 147.441,24 

  333.454,05 

    

    

31 de Dezembro de 2019   
    

Activos Correntes   
    

Créditos a receber 168.492,18 

Outros ativos correntes 215.615,51 

  384.107,69 

    

    

    

Passivos Financeiros   

  

Activos não abrangidos 
pela IFRS 7 (custo 

histórico) 

31 de Dezembro de 2020   
    

Passivos Correntes   
    

Fornecedores 143.092,48 

Adiantamentos de clientes   

Outros passivos correntes 801.174,53 

  944.267,01 

    

31 de Dezembro de 2019   
    

Passivos Correntes   
    

Fornecedores 142.260,26 

Adiantamentos de clientes   

Outros passivos correntes 482.832,74 

  625.093,00 

 

A rubrica “outros passivos correntes” inclui o montante de 422.523,59 referente a estimativa de férias, 

subsídio de férias e respetivos encargos para a segurança social, a pagar aos funcionários em 2021. 
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Créditos a receber e outros ativos correntes  

Em 2020 e em 2019 as contas a receber apresentavam a seguinte composição: 

   2020  2019 

     Quantia     Quantia  

   Quantia Imparidade escriturada  Quantia Imparidade escriturada 

   bruta acumulada líquida  bruta acumulada líquida 
          

Correntes: 
   

 
   

 Créditos a receber 279.547,15 -93.534,34 186.012,81  258.511,83 -90.019,65 168.492,18 

 Outros ativos correntes  215.615,51  215.615,51  215.615,51  215.615,51 

   495.162,66 -93.534,34 401.628,32  474.127,34 -90.019,65 384.107,69 

 
 
Outros activos financeiros 

    2020   2019 

Disponibilidades:       

  Caixa 544,83   781,74 

  Depósitos à ordem 1.081.103,92   960.376,04 

  Depósitos a prazo 1.606.780,94   1.245.760,60 

    2.688.429,69   2.206.918,38 

 

 

9 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

As categorias de investimentos financeiros em 2020 e em 2019 são detalhadas conforme se segue: 

  2020   2019 

       

Participações de Capital 319,83   319,83 

      
FRSS 3.767,56   3.767,56 

FCT 24.639,64   19.103,75 

  28.727,03   23.191,14 
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10 – DIFERIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS 

As categorias de diferimentos ativos e passivos em 2020 e em 2019 são detalhadas conforme se segue: 

    2020   2019 

Activos         

Gastos a reconhecer         

Subcontratos   2.896,54   2.231,53 

Contratos de manutenção   2.025,76   3.811,80 

Vigilância e segurança   0,00   149,65 

Conservação e reparação   1.105,87   1.171,60 

Material de escritório   0,00   0,00 

Material de limpeza   0,00   0,00 

Outros Materiais   0,00   0,00 

Deslocações e estadas   0,00   0,00 

Rendas   1.028,28   1.361,28 

Seguros   7.766,80   8.231,88 

Limpeza, higiene e conforto   755,27   490,29 

Quotizações   262,80   265,24 

Outros   10.176,27   5.365,25 

Total Activos   26.017,59   23.078,52 

Passivos         

Rendimentos a reconhecer         

Subsídios à exploração   255.160,13   255.160,13 

Outros   94.501,09   75.877,09 

Total Passivos   349.661,22   331.037,22 

 

 

11 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

 

Os movimentos ocorridos durante o ano de 2020 nas rubricas de fundos patrimoniais detalham-se 

conforme segue: 

 
2020 

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

            

Capital realizado 22.061,49 1.275,00 75,00   23.261,49 

Reservas Legais 7.211,49       7.211,49 

Outras Reservas 1.848.048,30       1.848.048,30 

Resultados Transitados -88.328,15 133.356,73     45.028,58 

Outras variações capital proprio 147.587,93 7.500,00 36.896,93   118.191,00 

Resultado Líquido 133.356,73 70.887,33 -133.356,73   70.887,33 

  2.069.937,79 213.019,06 -96.384,80 0,00 2.112.628,19 

           

            

Decomposição da rubrica de outras variações no capital próprio       

Rubrica Saldo Inicial  Adições Reduções Tranf Saldo Final 

         

Subsídios ao investimento 147.587,93 7.500,00 36.896,93   118.191,00 

  147.587,93 7.500,00 36.896,93 0,00 118.191,00 
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12 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS  

 

Em 2020 e em 2019 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição: 

  2020  2019 
         

  Activo  Passivo  Activo  Passivo 

         
Retenção de impostos sobre rendimento   18.709,59    17.681,30 

 Imposto sobre o valor acrescentado    26.112,06    21.498,91 

 Contribuições para a Segurança Social    58.097,44    59.705,54 
         

  0,00  102.919,09  0,00  98.885,75 

 

 

13 – RÉDITO 

O rédito reconhecido em 2020 e em 2019 é detalhado conforme se segue: 

 

  2020   2019 

        

Venda de bens 40.612,20   20.155,26 

Prestação de serviços 1.141.627,95   1.231.984,63 

  1.182.240,15   1.252.139,89 

 

 
14 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada 

conforme se segue: 

  2020  2019      

Subcontratos  186.133,01  178.542,05 

Trabalhos especializados  44.987,74  39.900,87 

Publicidade e propaganda  2.579,76  1.663,99 

Vigilância e Segurança  5.719,67  10.253,85 

Honorários  54.520,77  47.752,43 

Conservação e reparação  64.238,75  87.217,11 

Outros serviços especializados  0,00  0,00 

Materiais  42.640,05  46.206,14 

Energia e fluidos  137.064,62  188.726,22 

Deslocações, estadas e transportes 14.762,50  58.755,12 

Rendas e alugueres  68.219,72  63.157,46 

Comunicação  22.309,56  16.717,51 

Seguros  25.496,99  25.163,66 

Contencioso e Notariado  790,00  595,00 

Limpeza, higiene e conforto  56.940,99  51.759,87 

Outros:     

Alimentação  156.462,08  173.187,27 

Diversos  26.680,24  33.177,54 
     

  909.546,45   1.022.776,09 
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15 – GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada conforme se 

segue: 

   2020  2019 

Remunerações dos órgãos sociais     
Remunerações do pessoal  2.720.332,24  2.773.951,03 

Indemnizações   12.626,35  20.779,22 

Encargos sobre remunerações  532.551,75  543.127,45 

Seguros de ac. trabalho e doenças prof.  53.254,32  46.595,32 

Outros  122.693,73  49.360,81 

   3.441.458,39  3.433.813,83 

 

O número médio de funcionários ao longo do ano foi de 211, sendo que o número de horas trabalhadas foi 

de 270.953 horas. 

 

16 – IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 

A rubrica de “imparidades de dívidas a receber” nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada 

conforme se segue: 

      2020   2019 

            

Créditos a receber   3.514,69   0,00 
Outros devedores   0,00   0,00 

      3.514,69   0,00 

 

 

 

17 - OUTROS RENDIMENTOS 

A rubrica de “outros rendimentos” nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada conforme se segue: 

     2020   2019 

            

Correcções relativas a períodos anteriores   318,93   1.074,81 

Descontos de pronto pagamento obtidos   0,00   136,89 

Ganhos em inventários   154,34   56,90 

Alienações - AFT   0,00   375,20 

Indemnizações-sinistros   0,00   0,00 

Imputação de subsídios para investimento   36.896,93   42.961,97 

Financiamento a projetos-INR, I.P.   15.312,85   8.983,11 

Donativos   54.928,64   60.509,34 

Outros:   8.873,50   29.857,50 

  Campanha do pirilampo   0,00   27.480,98 

  Outros   8.873,50   2.376,52 

      116.485,19   143.955,72 
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18 – OUTROS GASTOS 

A rubrica de “outros gastos” nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada conforme se segue: 

      2020   2019 

            

Impostos   2.877,99   5.391,78 

Perdas em inventários   4.228,69   2.677,98 

Correcções relativas a períodos anteriores   490,14   1.259,83 

Donativos   0,00   0,00 

Quotizações   4.026,62   5.077,23 

CFP - encargos com formandos   153.674,96   142.013,17 

Outros   9.697,63   47.345,52 

      174.996,03   203.765,51 

 

 

19 - JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS 

A rubrica de “juros e gastos similares obtidos” nos exercícios findos em 2020 em 2019 é detalhada conforme 

se segue: 

      2020   2019 

            

Juros de depósitos   783,06   1.472,88 

Juros de financiamentos concedidos     

Diferenças de cambio favoráveis         

      783,06   1.472,88 

 

 

20 -  SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

A rubrica de “subsídios à exploração” nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada conforme se 

segue:  

    2020   2019 

          

Ministério da Educação e Ciência 364.513,40   400.699,87 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social:       

     ISS 1.927.317,01   1.850.070,96 

     IEFP/POPH/POR LISBOA 781.249,99   853.352,15 

Outros 354.667,99   430.357,39 

    3.427.748,39   3.534.480,37 
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18 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO  

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo 

Conselho de Administração e autorizadas para emissão  a 10 de março de 2021. 

Durante o ano 2020 foi efetuada uma avaliação económica à Clínica Médica de Reabilitação, tendo em 2021 

o Conselho de Administração deliberado pelo encerramento da valência. Esta decisão não  coloca em 

causa a continuidade do CECD. 

 

19 – OUTRAS DIVULGAÇÕES  

O ano de 2020 foi, devido ao COVID-19, um ano muito atípico. O maior impacto está relacionado com a 

suspensão ou redução das atividades, quer estas tenham sido impostas pelas Tutelas, quer interiorizadas 

e postas em prática pelas famílias, que em muitos casos, mesmo quando os serviços estavam se 

encontravam disponíveis, optaram por prescindir deles por receio de possíveis contágios devido às 

fragilidades pré-existentes dos clientes. Para quem manteve a frequência teve de se conceber um plano 

de transportes rigoroso multiplicando os circuitos de recolha de clientes, de forma a cumprir-se com todas 

as orientações e normativos legais para o transporte de pessoas, garantindo o distanciamento entre os 

utentes, motoristas e vigilantes, aumentando estes gastos. 

  

Muitas atividades planeadas e projetos traçados ficaram suspensos ou foram cancelados. Houve uma 

necessidade de readaptação constante, de utilização de novos meios e técnicas para poder continuar a 

dar alguma resposta e apoio e dar continuidade ao trabalho, no novo regime de teletrabalho e em reuniões 

necessárias. Houve necessidade de maior investimento em novas ferramentas de trabalho, 

nomeadamente, na área da informática. 

  

As regras e obrigações também mudaram, mais limpeza, aquisição obrigatória dos equipamentos de 

proteção individual (EPI), numa 1.ª fase difíceis de adquirir e, pela lei da oferta e da procura, com preços 

muito empolados. Algumas entidades, tais como a Camara Municipal de Sintra e INR, I.P. - Instituto Nacional 

para a Reabilitação canalizaram as verbas previstas para atividades ou projetos concretos, para a aquisição 

dos EPI. 

  

Da parte das Tutelas, IEFP, I.P. e ISS, I.P., foram recebidos mais apoios, apesar das atividades presenciais 

suspensas, da continuidade das comparticipações habituais e nalguns casos, de acordo com a Portaria n.º 

192/2020 de 2020-08-10 com um reforço extraordinário de 2% nas comparticipações para fazer face às 

despesas acrescidas para implementar medidas de contingência e de prevenção, bem como de reforço 

de recursos humanos nos casos das respostas sociais que se mantiveram em pleno funcionamento ou, 

nalguns casos, com acréscimo de prestação de apoios, no caso do CECD dos Lares Residenciais e Serviço 

de Apoio Domiciliário para pessoas idosas e para pessoas com deficiência (UR e SAD).  
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Avançámos com a candidatura ao Programa Adaptar Social +, do ISS, I.P., enquadrada pela Portaria n.º 

178/2020 de 2020-07-28 para as respostas CAO, a qual foi aprovada, para atenuar o impacto da aquisição 

de EPI e equipamentos de higienização, dispensadores automáticos bem como os respetivos consumíveis, 

nomeadamente de soluções desinfetantes.  

  

Algumas entidades públicas isentaram-nos durante um determinado período de alguns gastos habituais 

que, no período de abril a junho, não nos foram faturados como o caso das rendas da CMS. 

  

Por outro lado, a não realização da Campanha do Pirilampo Mágico, teve um impacto negativo nas contas, 

dado que é uma forte fonte de receita no CECD. 

  

Atualmente não é possível quantificar o impacto que esta crise de saúde nacional terá no CECD Mira Sintra, 

contudo não coloca em causa a continuidade e viabilidade da entidade e do seu negócio. 

 

 

 

Mira-Sintra, 10 de março de 2021 

 

O Conselho de Administração                                                                                  O Contabilista Certificado 
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18.  PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2020 

Cumprindo o disposto estatutariamente e em função do exposto nas conclusões do Relatório apresentado, 

vem o Conselho de Administração do C.E.C.D. Mira Sintra propor à Assembleia Geral que o resultado 

apurado no exercício de 2020 no valor de 70.887,33 euros se aplique da seguinte forma: 

 

• 70.887,33 euros – Resultados transitados 

 

Mira-Sintra, 10 de março de 2021. 

 

O Conselho de Administração 

 

Presidente: 

Vice-Presidente: 

Secretário: 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 
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ANEXO I 

1. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO 

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

2 
–

 IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

EE 

  

ACADEMIAS DO 

CONHECIMENTO 

– CALOUSTE 

GULBENKIAN 

  

CAPACITAR DE COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS EM ALUNOS DO 5º 

ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO 

PÚBLICO 

  

AGRUPAMENTOS 

DE ESCOLAS DE 

SINTRA, LOURES E 

ODIVELAS 

Nº DE TURMAS 

ENVOLVIDAS 
17 19  112% 

Nº DE ALUNOS 

ENVOLVIDOS 
330 476 144% 

CAO 

ACOLHIMENTO 

DE ESTÁGIOS 

ACADÉMICOS E 

VISITAS 

INSTITUCIONAIS 

INTEGRAR ESTÁGIOS ACADÉMICOS NAS 

ÁREAS DA TERAPIA OCUPACIONAL, 

REABILITAÇÃO PSICOMOTORA, E 

COLABORAÇÃO COM VISITAS 

INSTITUCIONAIS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE LISBOA 

INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE 

LEIRIA; F.M.H.; 

F.M.L. 

Nº DE ESTÁGIOS 5  2 40% 

Nº DE VISITAS 4  0 0%  

SAC/EE 
 

IE+ - 

PROMOTING 

POSITIVE 

ATTITUDES AND 

EVIDENCE BASED 

POLICY FOR 

INCLUSIVE 

EDUCATION 
 

O OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

EUROPEU É APOIAR A TRANSIÇÃO PARA 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E UMA DAS 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS É ATRAVÉS 

DO DESENVOLVIMENTO DE UMA AÇÃO 

DE FORMAÇÃO DE ALTA QUALIDADE. 
ESTA AÇÃO DE FORMAÇÃO ABARCA 

TODA A INFORMAÇÃO, MATERIAL E 

CONHECIMENTO NECESSÁRIOS AOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS E SEUS 

FUNCIONÁRIOS PARA APOIAR OS 

ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

PARA QUE PARTICIPEM PLENAMENTE NO 

SEU PROCESSO EDUCACIONAL. ESTA 

FORMAÇÃO SERÁ ADAPTADA A UM 

MOOC –  MASSIVE OPEN ON-LINE 

COURSE. 
 

INCLUSION 

EUROPE; 
UNIVERSITY GENT; 

UNIVERSIDAD 

SALAMANCA; 
NATIONAL 

ASSOCIATION OF 

RESOURCE 

TEACHERS _ 

NARUBG; ESTIA - 

SUPPORT & SOCIAL 

CARE CENTER FOR 

PEOPLE WITH 

INTELLECTUAL 

DISABILITIES. 
 

CURSO INTEGRADO DE 

INFORMAÇÕES, 
FORMAÇÃO E 

FERRAMENTAS PARA 

DECISORES POLÍTICOS E 

AGENTES ATIVOS DE 

EDUCAÇÃO 
 

1 1 100% 

WORKSHOPS PILOTO 
 

1 1 100% 

REUNIÕES DE PARCERIA 
 

2 3 150% 

CECD. 

MIRA 

SINTRA 

TO INCLUSIVE 

EDUCATION AND 

BEYOND 

O OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

EUROPEU É APOIAR A TRANSIÇÃO PARA 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E UMA DAS 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS É ATRAVÉS 

DO DESENVOLVIMENTO DE UMA AÇÃO 

DE FORMAÇÃO DE ALTA QUALIDADE. 

ESTA AÇÃO DE FORMAÇÃO ABARCA 

TODA A INFORMAÇÃO, MATERIAL E 

CONHECIMENTO NECESSÁRIOS AOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS E SEUS 

FUNCIONÁRIOS PARA APOIAR OS 

ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

PARA QUE PARTICIPEM PLENAMENTE NO 

SEU PROCESSO EDUCACIONAL. ESTA 

FORMAÇÃO SERÁ ADAPTADA A UM 

MOOC –  MASSIVE OPEN ON-LINE 

COURSE. 

UC LEUVEN; 

CHANCE B; THE 

CENTRE LA 

GABRIELLE; 

KEHITYSVAMMAIST

EN PALVELUSAATIO 

(KVPS); VZW 

KATHOLIEK 

ONDERWIJS 

VLAANDERE 

CURSO “TRANSIÇÃO PARA 

UMA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA PARA TODO 

1 0 0% 

CURSO DE FORMAÇÃO DE 

FORMADORES 
1 1 100% 

REUNIÕES DE PARCERIA 1 1 100% 
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EIXOS V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

AC_AA

G/CA 

O/CEP/

CFP 

INCLUDNET 

A TEMÁTICA CENTRAL DO PROJETO É A 

PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DAS 

PESSOAS COM DIFICULDADES 

INTELECTUAIS OU DESENVOLVIMENTAIS 

(DID). O PROJETO QUER PROMOVER A 

EDUCAÇÃO PARA O 

EMPREENDEDORISMO PARA PESSOAS 

COM DID ASSIM COMO PROMOVER O 

ACESSO DESTAS PESSOAS AO 

EMPREENDEDORISMO E AUTO-

EMPREGO COMO FORMA DE 

ENCONTRAR SOLUÇÃO À CONSTANTE 

DISCRIMINAÇÃO A QUE ESTE GRUPO É 

SUJEITO NO ACESSO AO EMPREGO. 

CADIAI; ARFIE; 

ESTIA; 

FUNDACION 

AMPAS; 

FUNDACION 

ESMET 

CONSTITUIR UMA REDE 

DE APOIO AO 

EMPREENDEDORISMO 

1 1 100% 

IDENTIFICAR PRÁTICAS 

BEM-SUCEDIDAS (NO 

NOSSO PAÍS OU FORA 

2 2 100% 

PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO EM 

EMPREENDEDORISMO 

(WORKSHOPS) 

1 1 100% 

PLATAFORMA ONLINE 1 1 100% 

COACHING/MENTORING 

PARA O 

EMPREENDEDORISMO 

(METODOLOGIA PEER) 

1 0 0% 

CECD 

MIRA 

SINTRA 

LEAD  DELIVER 

PARTNER  ECC 

COORDENAR E ACOMPANHAR OS MEIOS 

E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE 

FORMAÇÃO ECC E EMISC, A REALIZAR DE 

FORMA INTERNA E EXTERNA 

EASPD 

REALIZAR EXAMES ECC 10 0 0% 

EMITIR CERTIFICADOS ECC 10 0 0% 

SESSÕES /REUNIÕES DE 

DIVULGAÇÃO DO ECC 
2 1 50% 

DIVULGAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA DO ECC ATRAVÉS 

DO SITE E REDES SOCAIS 

2 1 50% 

AÇÕES DE FORMAÇÃO ECC 

E EMISC 
3 0 0% 

SAC_A

AG 

EXECUÇÃO E 

APOIO 

TRANSVERSAL À 

REALIZAÇÃO DE 

CANDIDATURAS 

EXECUTAR E APOIO TRANSVERSAL À 

REALIZAÇÃO E SUBMISSÃO DE 

CANDIDATURAS ERASMUS+; CIDADÃO 

ATIVOS; INR, I.P. 2020, PAFI 2020 

ENTRE OUTRAS OPORTUNIDADES 

SINALIZADAS. 

INR, I.P.; PAFI; 

BPI; PRÉMIO 

FIDELIDADE 

REALIZAÇÃO E SUBMISSÃO 

DE CANDIDATURAS 
4 4 100% 

CECD 

MIRA 

SINTRA 

  

NOVAS 

RESPOSTAS 

SOCIAIS 

EXECUTAR O PLANO DE AÇÃO DAS 

NOVAS RESPOSTAS SOCIAIS 

CM SINTRA,  

I.S.S., I.P.;  

ADDAPTERS 

PLANO FUNCIONAL 1 1 100% 

CANDIDATURA PARES 2.0 2 2 100% 

EVENTO 1 0 0% 

AÇÕES DE 

DESENVOLVIMENTO 

COMPETÊNCIAS DE 

GESTÃO DO IMPACTO NA 

ORGANIZAÇÃO 

1 0 0% 

UR/ 

CAO 
IDP LIVING 

COLOCAR EM PRÁTICA SOLUÇÕES DE 

VIDA INDEPENDENTE ALARGAR  

  

  
Nº CLIENTES ABRANGIDOS 10 35 350% 
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EIXOS V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. R.A. T.A.E 

  
NÚMERO DE SESSÕES REALIZADAS COM 

MATERIAIS IDP LIVING 
 

NÚMERO DE SESSÕES 

REALIZADAS 
NP 15 NP 

TOTAL DE PROJETOS 9 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO (MÉDIA DA T.A.E.) 83% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO (T.A.E. ≥50%) 80% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

2. PROJETOS OPERACIONAIS  

 

EIX

OS 
V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E R.A. T.A.E. 

         

         

2
 –

 IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

CFP 
Voluntariado 
Verão jardim 

Receber jovens da comunidade 
em ocupação de tempos livres. 

 
N.º de 

participantes 
6 

0 0% 

CFP 

Estágios de 
Sensibilização 

Sócio 
Profissional no 
âmbito do PIT 

Receber alunos das escolas 
básicas e secundárias nas áreas 

formativas do CFP 

Escolas básicas 

e secundárias 

do Concelho 

de Sintra 

N.º de alunos 10 
4 40% 

CFP 
Encontros nas 

Escolas 

Informar professores, pais e 
alunos das respostas do 

C.E.C.D. Mira Sintra na área da 
Formação e Emprego 

Escola 
Secundária 

Mem Martins; 
Escola 

Secundária 
Leal da 

Câmara e 
Escola 

Secundária 
Ferreira Dias; 

Escola 
Secundária 
Santa Maria 

(Sintra) 

N.º de 
encontros 

4 
0 0% 

N.º de 
participantes 

48 
0 0% 

CFP 
Atividade 
Formativa 

Exterior 2020 

Proporcionar aos formandos 
uma saída Sócio Cultural de 2 
dias (zona do país) de forma a 

aumentar competências 
transversais.   

N.º de 
participantes 

60 
0 0% 

CFP 
Educação 
Financeira 

Combater as desigualdades no 
acesso à Educação Financeira e 

AESS N.º de 
sessões 

8 
0 0% 
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EIX

OS 
V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E R.A. T.A.E. 

         

         

à Informação sobre os serviços 
financeiros, contribuindo para 
a Igualdade na profissão e na 

sociedade. 

e 

OMNOVA 

 

N.º de 
participantes 

15 
0 0% 

CEP 

Mais vale 

prevenir do que 

remediar- 

Programa de 

prevenção de 

acidentes de 

trabalho 

Promover a capacitação de 

todos os colaboradores para a 

prevenção de acidentes de 

trabalho, através de ações de 

sensibilização em SST no posto 

de trabalho 

Centralmed 

N.º sessões 12 
3 25% 

N.º 

participantes 
67 

62 92% 

CEP 

Capacitar - 

Planeamento 

Centrado na 

Pessoa 

Promover a capacitação dos 

colaboradores em regime 

geral, ao nível das 

competências de 

enquadramento/supervisão de 

colaboradores em regime de 

emprego protegido, através da 

realização de sessões de 

mentoria ECC 

 

N.º sessões 24 
0 0% 

N.º 

participantes 

2 
0 0% 

CEP 
Programa + 

perto 

Promover a motivação e 

envolvimento das equipas, 

através de 2 dias de trabalho 

em cada equipa, para escutar 

as pessoas e saber das suas 

necessidades e expetativas 

 

N.º de 
sessões 

59 
10 17% 

N.º de 
participantes 

24 
18 75% 

CAO GAR 

Promover a cidadania, a 

autodeterminação e a tomada 

de decisão consciente nas 

várias dimensões da vida 

 
N.º de 

sessões 

66 33 
 

50% 
 

CAO ASU 
Integrar as pessoas apoiadas 

em contexto normal de 

trabalho 

Várias 

entidades 

públicas e 

privadas 

N.º de 

integrações 

45 26 
 

57% 
 

CAO  
Clube de 

Música 

Facilitar e promover a 

capacidade de expressão 

musical 

Real Sport 

Clube 
N.º de 

sessões 

30 
0 0% 

CAO 

Atividades 

Assistidas com 

Animais 

Promover a socialização e a 

ação terapêutica através da 

relação com o animal GNR Queluz 

N.º de 

sessões 

28 
6 20% 
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EIX

OS 
V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E R.A. T.A.E. 

         

         

CAO 
Grupos de 

cuidadores 

Promover a partilha de 

experiências, vivências e 

emoções entre os participantes 

através da dinamização de 

facilitadores 

 

 

N.º de 

sessões 

50 
10 20% 

CAO Voluntariado 

Desenvolver um projeto de 

voluntariado que vise a partilha 

de experiências entre 

voluntários e as pessoas 

apoiadas 

CMS 

N.º de 

voluntários 

6 
1 20% 

CAO  
Envelheciment

o Ser + E+ 

Desenvolver atividades 

adaptadas às pessoas apoiadas 

em situação de 

envelhecimento e demência. 

INR, IP 
N.º de 

Participantes 

13 
17 130% 

CAO AQUASUB 
Adquirir competências básicas 

em atividades subaquáticas 
FPAS 

N.º de 

participantes 
10 

0 0% 

SAD PrimaverArte 

Facilitar a interação de clientes 

com outros públicos no 

período de tempo livre. (canto 

inclusivo, expressão plástica, 

apoio a idosos) 

CMS 

N.º de 

sessões 

Coro  

Expressão 

plástica, 

Dança 

Álbum de 

talentos 

127 
108 85% 

Nº de 

participantes 
72 

58 80% 

SAD 
Atelier CECD 
Mira Sintra 

Desenvolver workshops em 
áreas criativas para pessoas 

com e sem DID 

 

N.º de 

sessões 
10 

0 0% 

N.º de 

participantes 
10 

0 0% 

SAD 
Edição de 
Álbum de 
Talentos 

Editar álbum de talentos 
coletivo; 

Álbuns individuais  

 

Editar álbuns individuais 

 

N.º Álbuns de 

talentos 

coletivo 

1 
0 0% 

N.º Álbuns de 

talentos 

individuais 

10 
15 150% 
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EIX

OS 
V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E R.A. T.A.E. 

         

         

UR 
E+ 

Envelheciment
o Ativo 

Criar na UR um espaço e tempo 
de conforto e bem-estar para 
clientes com envelhecimento 

precoce e desenvolver 
atividades que respondam às 

novas necessidades. 

 

N.º Clientes 10 
0 0% 

N.º Atividades 

10 
0 0% 

TOTAL DE PROJETOS 20 
11 55% 

 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

 

Autorrepresentação - A dinâmica do GAR implica uma proximidade e articulação dos elementos que constituem o 

grupo junto dos pares. Cada vez mais, a sua atuação deve ser autónoma mediada pela ação dos elementos 

facilitadores. Previram-se reuniões gerais, ações formativas, momentos de interação, colaboração no calendário das 

festividades, entre outras. Naturalmente que, com o decorrer da pandemia estas ações ficaram limitadas, na medida 

em que, contrariamente, aquilo que é o seu desígnio e dado o plano de contingência, a interação e contacto ficou 

condicionada dificultando a operacionalização das ações previstas. Das 66 sessões previstas, foram apenas realizadas 

33. 

 

Atividade Socialmente Útil - Existem um conjunto de 19 protocolos de cooperação com entidades comunitárias. Cerca 

de 26 Pessoas Apoiadas desempenham atividades em grupo, na área da jardinagem: Brigada de Limpeza Urbana e 

Artes em Jardinagem. Os protocolos ficaram suspensos, por orientações das entidades de tutela. Aguardamos, com 

expectativa, o seu reinício. 

 

Clube de Música - Sendo considerada uma atividade externa, a decorrer numa estrutura comunitária Real Sport Clube 

de Massamá, a mesma teve de ser suspensa. Aguardamos, com expectativa a aferição do seu reinício. 

 

Atividades Assistidas com Animais – A atividade decorreu entre janeiro e março. Foram realizadas cerca de 6 sessões 

dirigidas a 28 Pessoas Apoiadas. À data de encerramento da resposta, a mesma foi suspensa. Aguardamos, com 

expetativa o seu reinício, numa parceria estabelecida com a GNR de Queluz. 

 

Grupo de Cuidadores – Estava prevista a continuidade de cerca de 3 grupos de cuidadores, a acontecerem com 

frequência quinzenal. Por uma questão de proteção e cuidado pessoal, foram suspensos. Pondera-se a sua reativação, 

em formato on-line, assim consigamos reunir os meios tecnológicos necessários, nomeadamente por parte das 

famílias. Foram realizadas apenas 10 sessões das 50 sessões planeadas. 
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Voluntariado - à data de encerramento, contávamos com uma voluntária, no CAO Pólo Pendão. Por via dos 

constrangimentos e após encerramento, a sua participação ficou suspensa. Pretendemos reativar logo que possível. 

Não foi viável alavancar o projeto de voluntariado previsto.  

 

Envelhecimento Ser + - O Projeto Ser+ teve como objetivo formar cuidadores formais nas áreas relacionadas com o 

envelhecimento da pessoa com DID visando capacitá-los para uma intervenção mais específica na prevenção do 

declínio cognitivo, na manutenção da saúde física e do bem-estar emocional das pessoas apoiadas. Desenvolveu-se 

um programa de intervenção baseado no bem-estar e qualidade de vida, seguindo os princípios VIPS (Brooker, 2004, 

cit. in Paquete 2019) ou seja: partindo da Valorização da pessoa apoiada, com uma abordagem Individualizada, 

validando a sua Perspetiva e proporcionando um ambiente Social enriquecedor e diversificado. Foi implementado um 

programa de intervenção (arteterapia, musicoterapia, psicomotricidade, psicologia, terapia ocupacional e comunicação 

e tecnologia) procurando responder às necessidades psicossociais das pessoas apoiadas. A par, foi implementado um 

plano formativo com observação das práticas in loco baseada numa avaliação assente no DCM (Dementia Care Maping), 

com feedback e reflexão promovida pela formadora externa com toda a equipa envolvida. A dinâmica de intervenção 

terá continuidade após período formal do projeto, pela sua pertinência e impacto nas Pessoas Apoiadas, procurando 

alargar a sua abrangência. Foram apoiadas cerca de 17 pessoas. A equipa de referência usufruiu de 12 horas de 

formação. Foi lançado um vídeo e realizada uma exposição com todos os trabalhos artísticos e de forte identidade 

pessoal realizados. Ainda que em período de pandemia, este projeto, que decorreu ao abrigo do Programa Nacional 

de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., teve um impacto bastante positivo na satisfação das Pessoas Apoiadas. 

 

Aquasub - não foi possível operacionalizar este projeto, no âmbito da atividade desportiva, pela impossibilidade das 

técnicas responsáveis terminarem o estágio inerente à conclusão da formação especializada na FPAS por 

encerramento das instalações (orientação DGS/ Pandemia). 

 

Devagar se vai ao longe – Enquadrado no Projeto aprovado pela Fundação Calouste Gulbenkian, o CECD formou uma 

Academia do Conhecimento com a dinamização deste programa de competências socio emocionais em alunos do 5º 

ano de escolaridade. No total envolveram-se 17 turmas de escolas públicas dos Concelhos de Sintra, Odivelas e 

Loures, num total de 476 alunos. No decorrer do Programa foi possível envolver mais 2 turmas dinamizadas pelas 

psicólogas dos agrupamentos de escolas. Infelizmente no decorrer do ano letivo 2019-2020 o Programa foi 

interrompido. No seu desenho não está prevista qualquer possibilidade de o implementar à distância, pelo que foi 

suspenso e não retomado. Na maioria das turmas onde estava a ser desenvolvido já se encontrava implementado a 

80%, pelo que foi possível medir o impacto parcial do programa sobre as competências socio emocionais dos alunos 

que beneficiaram do programa. Estes alunos relataram que a frequência deste programa foi importante quando 

começaram a ter aulas à distância e que se recordam das sessões em momentos-chave de tomada de decisão. 

 

Estágios de Sensibilização Sócio Profissional no âmbito do PIT - Receber alunos das escolas básicas e secundárias 

nas áreas formativas do CFP, com a finalidade de despistarem a sua área vocacional, identificarem interesses futuros 

e trabalharem competências sociais e pessoais. 

 

No projeto, mais vale prevenir do que remediar, foi possível realizar apenas 3 sessões estruturadas com o apoio da 

Centralmed. Todas as restantes intervenções foram sendo realizadas em momentos informais com a equipa, focando 

essas intervenções nos cuidados a ter e cumprimento das regras da DGS. 

No que diz respeito á capacitação da equipa, através do planeamento Centrado na Pessoa, as sessões de ECC previstas 

não se realizaram. 
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Quanto ao projeto + perto, apenas foi possível realizar 10 sessões de acompanhamento, pelo facto de sermos obrigados 

a realizar esse acompanhamento à distância, por questões de segurança. 

 

Projecto PrimaverArte 2020 – “Criar Asas – Reduzir as Desigualdades” foi desenvolvido com o apoio e co -financiamento do INR.IP, 

no âmbito das atividades culturais e artísticas e incluiu três áreas de intervenção nomeadamente: 

Expressão plástica, na qual através de um roteiro de atividades desenvolvido em 48 sessões com 3 grupos distintos, que envolveu 

28 participantes, foi possível explorar a descoberta das emoções, dar-lhes nome e visibilidade através da criação  do “painel da 

felicidade “ e do livro “O que sentes tu, desafios e emoções”; Sob o signo das dimensões CAPA (ser criativo, autónomo, pacifico, e 

amoroso) procurou-se abrir as portas da reflexão e do olhar sobre si e o outro, atender aos sinais do meio ambiente  e que cada um 

a partir de diferentes pontos de vista, pudesse comunicar as suas emoções, enfrentar os desafios e autonomamente desenvolver 

relações construtivas consigo e com os outros.  No Coro Inclusivo participaram 10 pessoas, e grande parte das sessões ocorreram 

online devido ao confinamento, motivo pelo qual o número de participantes foi menor que o previsto inicialmente, em que se 

previam16 participantes.  

O Álbum de Talentos envolveu 15 pessoas tendo sido desenvolvida uma nova abordagem que envolveu a redação de cartas de amor 

pelos participantes aos destinatários por si escolhidos a quem quiseram enviar uma mensagem de amor.  

Nas diferentes abordagens contamos também com a dinamização da dança por um grupo de 4 pessoas que interagiu com o Coro 

Inclusivo, através da dramatização de algum do reportório do coro, que também musicou uma carta escrita por um participante, 

gerando-se assim pontes entre as diferentes áreas expressivas, contribuindo para aumentar o sentido de pertença, motivação e 

felicidade das pessoas envolvidas- 

O projeto decorreu de Janeiro a Dezembro de 2020, adaptando-se às circunstâncias atípicas do ano 2020 e culminou com a 

apresentação dos diferentes produtos desenvolvidos, na Casa da Cultura Lívio de Morais.  

 

Atelier CECD Mira Sintra: 

Dadas as limitações existentes em 2020 não foi possível desenvolver workshops de expressão plástica para a comunidade 

envolvente. 

Também não foram reunidas as condições para editar os álbuns de talentos produzidos entre 2027-2019. 

 

E+ Envelhecimento ativo – Devido à pandemia o Projeto não foi realizado em 2020; no entanto, continuamos atentos 

ao envelhecimento dos nossos residentes e procuramos melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. 

Pretendemos retomar, juntamente com o CAO, este projeto assim que novas condições o permita 
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3. PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (DO C.E.C.D. PARA COM AS SUAS PARTES INTERESSADAS)  

 

EIX

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

2 
– 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
  

CEP 

Festa da 

Primavera- Dia 

da Árvore 

Promover as capacidades e 

inclusão das pessoas com 

deficiência através de uma 

ação de cariz ambiental a favor 

da comunidade 

OMNOVA 
Nº 

participantes 
20 

0 0% 

CEP 

De Mãos dadas 

com o 

Ambiente- 4ª 

Edição 

Promover as capacidades e 

inclusão das pessoas com 

deficiência através da 

participação em ação de 

requalificação ambiental na 

comunidade 

Junta de 

Freguesia 

Agualva Mira 

Sintra, CM 

Sintra, 

OMNOVA 

Nº 
participantes 

20 
0 0% 

Nº parceiros 4 
0 0% 

CE 

CD 

BNI - Business 

Networking 

International 

Promover e divulgar os 

projetos e serviços do CECD 

Mira Sintra na rede BNI 

 

Nº reuniões 52 
52 100% 

Nº referências 
recebidas 

24 
76 295% 

 

Nº reuniões 
de 

empresários –
CECD 

 

3 
0 0% 

CAO 

Projeto jardins 

cool na 

comunidade 

Sensibilizar a comunidade para 

a importância dos jardins na 

intervenção terapêutica 

UFQB e UF 

Agualva 

Cacém 

Nº de ações 

de 

sensibilização 

4 
0 0% 

UR Tampinhas 

Recolher tampas para 

reciclagem, em troca de 

produtos de ajudas técnicas 

para o Lar Residencial e CECD 

(geral) 

CMS, Rotary, 

empresa de 

recolha de 

tampas 

Nº Quilos de 

tampas 

recolhidas 

3000 

KG 
1500 

KG 
50 % 

TOTAL DE PROJETOS 5 
3 60% 

 

 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 
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ANÁLISE DE INDICADORES 

Por questões relacionadas com a gestão da pandemia, não foi possível realizar as duas ações de responsabilidade 

social e ambiental. 

 O CECD continuou representado, através de duas técnicas, na rede de BNI- Business Networking International, com o 

objetivo de promover a Missão do CECD e divulgar os produtos e serviços das 3 unidades de negócio, captando novas 

parcerias para a Sustentabilidade e Responsabilidade Social. 

Os contributos de 2020 foram os seguintes: 

Em negócios recebidos – 27.769,00€ 

Em negócios dados a outros membros da rede – 99.626,00€ 

Referências de outros membros sobre o CECD – 76 

Unidades de formação frequentadas – 62 

Reuniões individuais com outros membros da rede – 211 

Estava prevista a realização de 3 reuniões no CECD de grupos de empresários membros do BNI que não se realizaram 

devido à pandemia.  

4. PROJETOS NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE 

 

EIX

OS V. PROJETO OBJETIVO PARCERIAS INDICADORES R.E. 
R.A. T.A.E 

2 
– 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 CAO 

Livro de 

receitas 

Realizar um livro de receitas 

acessíveis na área de 

Comunicação e Tecnologia 

Gráfica e 

Designer 
Nº de livros 200 

0 0% 

SAD 
Sacos para 

compras 

Realizar sacos RRR para 

compras de Mercearia 
Voluntários Nº de Sacos 200 

0 0% 

TOTAL DE PROJETOS 2 
0 0% 

Legenda 

RE – Resultado Esperado; RA – Resultado Atingido; 

NP – Não previsto; NR – Não realizado; 

T.A.E. – Taxa anual de execução. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

 

Livro de Receitas- Não foi possível concretizar as parcerias previstas pelo que este projeto não foi implementado. A 

sua concretização implica sessões de apoio presencial, para realização e edição das imagens reais e concretização 

dos conteúdos, em formato acessível. 

Confeção de sacos reutilizáveis: Não foi possível desenvolver a atividade. 

 


