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1. ENQUADRAMENTO  

O Plano de Atividades para 2022 foi elaborado tendo por base o desenvolvimento do nosso Plano 

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

GOVERNAÇÃO, a SUSTENTABILIDADE, a INOVAÇÃO e a QUALIDADE. O Planeamento Estratégico até 

2023 poderá ser revisto para que as novas linhas orientadoras melhor se ajustem a mudanças 

drásticas que têm caracterizado estes últimos dois anos. 

No Plano de Atividades 2022 vamos apresentar as ações que nos propomos desenvolver para dar 

resposta às pessoas que apoiamos e às suas famílias, em linha com os valores e princípios inseridos 

nos nossos estatutos e documentos estruturantes, assim como nos princípios de qualidade. 

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

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

também de previsão para 2022. A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 

2021-2025 (ENIPD) terá também impacto nos próximos 3 anos sobre as políticas de apoio, das 

atividades e dos serviços desenvolvidos. Serão incrementados os pontos de reflexão sobre o futuro 

das organizações como a nossa Cooperativa e os caminhos que terão de seguir rumo ao defendido 

pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas (CDPCD – NU) no 

nosso país, documento que se tornou a referência para a nossa atividade.  

Acompanharemos os desenvolvimentos das plataformas de financiamento e apoio às respostas 

sociais PARES 3.0 e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).    

Esperamos que 2022 seja um ano de retoma pós pandemia e que se reiniciem muitos dos projetos 

que ficarão em suspenso desde 2020. Ao momento da execução do presente Plano, existem sérias 

reservas neste possível futuro cenário, pelo que deveremos continuar a ser prudentes e preparados 

para a incerteza na evolução da situação pandémica. 

 

2. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA 

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

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

desenvolvida na nossa intervenção: 

 

Fatores Políticos 

Ao contrário do que se previa em 2021, estamos neste momento com grande incerteza sobre o ambiente 

político que se irá viver em 2022. Com o anúncio de dissolução da Assembleia da República e novas 

eleições previstas no final de janeiro de 2022 para a constituição de novo Governo, existem incertezas 

sobre a continuidade das políticas seguidas e dos programas de apoio já anunciados. Devido a este facto 

poderá haver necessidade de requalificar as candidaturas previstas para o Programa de Alargamento da 

Rede de Equipamentos Sociais (PARES) — 3.ª Geração a que nos candidatamos, para uma candidatura ao 

PRR. Tudo faz prever que os apoios da autarquia manter-se-ão para o aumento de capacidade das 

respostas sociais e de apoio ao financiamento de projetos. 
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Fatores Económicos 

Relacionado com a grande incerteza política em 2022, teremos alguma incerteza de lançamento e 

calendarização dos programas de incentivo e do apoio destinado à economia social.  

O fator que mais impacta a nossa atividade prende-se com a subida do Ordenado Mínimo Nacional (OMN), 

assim como a repercussão em outros níveis remuneratórios negociados em Concertação Social com as 

entidades equiparadas a IPSS. O custo com remunerações certas no CECD é de 72%, percebendo-se que 

qualquer alteração na política remuneratória tem grande impacto no orçamento anual. 

Existem cenários preocupantes de possível crise energética que se poderá intensificar em 2022. Os 

combustíveis e aditivos, o gás e eletricidade poderão sofrer fortes subidas, alterando a sustentabilidade de 

algumas respostas sociais, de atividades e parcerias ou de serviços prestados aos clientes. Esperamos 

iniciar a primeira avaliação na utilização de um veículo elétrico ao serviço do SAD em 2022 e avaliar a sua 

generalização a outras respostas sociais, através de uma avaliação de custo de utilização e de restrições 

no carregamento das baterias. 

A incerteza económica poderá originar aumento continuado dos preços dos produtos e serviços que 

teremos de acompanhar de forma muito próxima, tanto na atividade que o CECD desenvolve como na 

dinâmica familiar das pessoas que apoiamos. Poderá ter de se rever os circuitos de transporte de clientes 

para otimização deste recurso e controlo dos custos associados ao transporte. 

Havendo lançamento de candidaturas irá privilegiar-se a sustentabilidade energética, a utilização de fontes 

de energia renováveis, melhorar a eficiência energética dos edifícios e na mobilidade. Desta forma prevê-

se que nos próximos anos a atividade do CECD não seja fortemente impactada com a flutuação do preço 

da energia e combustíveis, e que este impacto não se reflita no aumento do custo destas atividades para 

as famílias que apoiamos.  

  

Fatores Sociais  

Relacionado com os fatores políticos e económicos descritos anteriormente assim como a evolução 

da situação pandémica nacional, existem preocupações graves de âmbito social.   

Retomando a atividade perto da normalidade no segundo semestre de 2022, já se avaliou o impacto 

que o isolamento social causou nas pessoas que apoiamos. É notório que ocorreu um 

envelhecimento precoce, uma diminuição dos níveis de autonomia e agravamento do estado 

psicológico e emocional. Não se prevê que seja uma situação temporária e que este impacto 

permaneça e até se agrave em 2022.  

Os serviços terão de se adaptar a esta realidade com o a criação e fortalecimento de sinergias entre 

respostas sociais do CECD e os serviços da comunidade existentes. 

A necessidade de maior apoio das pessoas apoiadas, aliado ao aumento de custos de produtos e 

serviços não afetarão apenas o funcionamento da Cooperativa. Terão também repercussões nas 

pessoas apoiadas e suas famílias. A capacidade de resposta a estas necessidades, de ativação dos 

recursos da comunidade e acesso aos apoios existentes, será prioritária na nossa intervenção. 

 

Fatores Tecnológicos 

2021 foi um ano de forte investimento na área tecnológica e das comunicações no CECD. Muitas 

candidaturas foram destinadas a este fim e esperamos que em 2022 sejam utilizadas de forma plena, no 
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acesso à distância da informação, de conteúdos e de aproximação das pessoas que apoiamos, das suas 

famílias, da comunidade local, dos serviços existentes e na comunicação interna do próprio CECD. A 

literacia digital e o domínio destas ferramentas tecnológicas permitirão melhorar a capacidade de 

interação, de aprendizagem de novas competências, de acesso ao emprego e de prevenção do 

isolamento social. 

A experiência vivida de utilização da tecnologia, imposta pelas restrições associadas à pandemia, foram 

uma verdadeira aprendizagem na vida do CECD que não se perderá e que terá tendência a disseminar-se 

pelos benefícios sentidos.   

 
3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 
Para o ano de 2022, o CECD continuará a desenvolver a sua intervenção através das respostas sociais 

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

o Centro de Atividades de Capacitação e Inclusão, o Centro de Formação Profissional, o Centro de 

Emprego Protegido, as Unidades Residenciais, o Serviço de Apoio Domiciliário, o apoio em terapia da 

fala através da Clínica de Medicina e Reabilitação, e de projetos que permitam aprofundar e partilhar 

temas fundamentais à inovação nos diferentes domínios de intervenção. 

 

Contamos com a aprovação das candidaturas ao Programa PARES 3.0, ou da sua integração numa 

candidatura ao financiamento via PRR, o de requalificação do edifício identificado como LAR 2 para criação 

de uma resposta residencial para adultos autónomos e a candidatura apresentada para iniciar a grande 

obra em Almornos de cariz residencial e ocupacional que foi identificada no levantamento de 

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

Sintra. Continuaremos a contar com o apoio da Câmara Municipal de Sintra neste caminho e em atingir este 

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

 

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

de Intervenção Precoce na Infância (ELI) de Sintra Oriental (Cidades do Cacém e de Queluz). 2022 será um 

ano de recuperação dos apoios a crianças e suas famílias que se viram privadas de um acompanhamento 

próximo e nos contextos em que se encontravam. A utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) necessários à intervenção em contexto domiciliário foi extremamente limitativo e muito condicionou o 

apoio presencial. Prevemos que as crianças e famílias sejam apoiadas em formato presencial em 2022, mas 

também nos encontramos preparados para reiniciar o apoio à distância caso seja necessário. Os apoios 

continuarão a privilegiar a intervenção com crianças até aos 3 anos e as suas famílias para a capacitação 

destas na promoção de um desenvolvimento o mais harmonioso possível e para facilitação à integração no 

sistema pré-escolar de ensino. O trabalho realizado com crianças entre os 3 e os 6 anos que estejam em 

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

e de dinâmicas familiares promotoras de bem-estar.  

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) candidatou-se a nova acreditação para centro de recursos 

para a inclusão em maio de 2021, levada a cabo pela Direção Geral da Educação, tendo sido concedida por 

o período de um ano. Decorrente deste processo que terminou em setembro, o CRI iniciou a sua atividade 
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em outubro nos Agrupamentos de Escolas com quem realizou parcerias neste ano letivo 2021-2022. 

Contrariamente às contingências e restrições de atividade do ano letivo transato, neste ano letivo têm sido 

facilitados os acessos dos técnicos e dos alunos aos vários contextos (dentro e fora do espaço escolar) e 

retomadas algumas rotinas tão importantes para a promoção das aprendizagens e inclusão. Neste 

momento, a equipa técnica está organizada para iniciar todos os apoios que são necessários realizar e 

ainda aguarda a priorização de alunos tendo em conta o aumento significativo de alunos sinalizados em 

contexto de Jardim de Infância. Prevê-se que em 2022 a intervenção seja realizada em formato presencial, 

exceto no caso das reuniões com encarregados de educação ou docentes que em alguns agrupamentos 

de escolas só se podem realizar no registo online, A equipa continuará preparada para alterar o formato de 

apoio em caso de necessidade. Pretendemos que se estabeleça uma articulação constante e próxima com 

a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) de cada Agrupamento, como gestora de 

todos os processos educativos dos alunos com necessidade de mobilização de medidas de  

 

suporte à aprendizagem e à inclusão no sentido de adequar e ajustar a intervenção mediante as 

necessidades apontadas ou a sua mudança em cenário pandémico. Em 2022 prevemos uma ação mais 

ativa do desenvolvimento dos Planos Individuais de Transição (PIT), para os alunos com deficiência que se 

encontram a terminar a escolaridade obrigatória, com menos limitações no acesso/mobilidade tanto no 

interior do espaço escolar como no exterior. A ação do CRI centra-se no apoio do desenho do PIT (sempre 

que as EMAEI o solicitem) e no desenvolvimento de experiências socioprofissionais e de sensibilização 

para áreas de formação profissional com estes alunos em contextos reais, trabalhando todas as 

competências necessárias (autonomia nos transportes, cumprimento de regras sociais, adaptação das 

tarefas no local e adaptação do próprio local às necessidades do aluno), sempre em estreita colaboração 

com a família e escola para que se aumente a probabilidade de sucesso de uma real transição para uma 

vida pós-escolar. É na coprodução que sentimos a robustez deste modelo que defendemos.  

 

O Centro de Atividades de Capacitação e Inclusão (CACI) perspetivado para o ano de 2022, deve ser 

olhado à luz da nova portaria n.º 70/2021 de 26 de Março. Resulta desta nova proposta, a clara aposta nas 

competências para a vida independente, promoção da autonomia, qualidade de vida, valorização pessoal, 

profissional e de inclusão social. As atividades de cariz ocupacional reúnem em si potencial de capacitação 

para a inclusão, constituindo-se como oportunidades de participação social e económica das Pessoas 

Apoiadas. Mais do que nunca, impõem-se princípios orientadores como a singularidade, a não 

discriminação, autodeterminação, autonomia, participação, informação, qualidade, cidadania e inclusão. 

Desafia-nos, pois, esta ideia de transformação e o impulso para fazer mais e melhor na área da inclusão 

socio profissional das Pessoas Apoiadas pelo CACI o que implica a clarificação do papel do CACI, em 

matérias de interface com a Formação Profissional e Emprego Protegido, e no campo de ação da 

Empregabilidade e Ocupação. Na portaria n.º 70/ 2021, é colocada a tónica na ideia de transitoriedade. Se 

levarmos em linha de conta todos os candidatos que finalizam o 12º ano de escolaridade e também os que 

já tiveram experiências formativas, passa a ser praticamente ilimitada a abrangência dos potenciais 

candidatos aos CACI, o que nos parece bastante possibilitador, carecendo, contudo, de 

redimensionamento do funcionamento atual. Torna-se assim emergente a qualificação dos recursos 

humanos, principalmente, dos cuidadores de primeira linha e uma reorganização de fundo, do tipo e 
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intensidade de apoios prestados e atividades desenvolvidas. Por outro lado, é com desalento que na 

presente Portaria não vemos acautelado o apoio especializado às pessoas com maior dependência, que 

integram em grande número a lista de espera para o CACI.  Será com base nesta realidade, que nos 

continuaremos a reorganizar e redimensionar.   

Após o período pandémico, o pendor da saúde mental assume um papel muito significativo, sendo 

necessário encontrar formas de acautelar as necessidades não só das Pessoas Apoiadas, mas também das 

suas famílias/representantes legais e dos colaboradores, muitos dos quais acusando o desgaste físico e 

emocional de anos de dedicação. Nesse sentido, reativaremos os grupos de cuidadores a par de uma 

atuação sinérgica e envolvida da equipa psicossocial. Integramos também o Plano Municipal para o 

Envelhecimento Ativo da Câmara Municipal de Sintra, constituindo-nos com parceiros e dinamizadores de 

algumas das metas delineadas. 

A projeção das necessidades por via do envelhecimento das famílias/representantes legais e das próprias 

Pessoas Apoiadas junto da entidade de tutela e da CMS, será também uma prioridade. 

No que concerne aos colaboradores, serão desencadeadas ações direcionadas para Si, numa linha de 

coesão e solidariedade in equipa, que garanta o seu bem-estar físico e emocional.   

Pretende-se ainda que, em 2022, a ação dos autorrepresentantes seja mais impactante e envolvida na 

dinâmica organizacional. O transporte das Pessoas Apoiadas será também uma área prioritária de reflexão, 

sendo necessário diligenciar um conjunto de medidas que permitam reajustar estes serviços. 

Sob o ponto de vista dos Processos e Procedimentos da Valência e documentação associada p.e. 

regulamento interno; contrato de prestação de serviços e plano individual da pessoa apoiada (PIPA) os 

mesmos serão revistos, por parte da equipa do CACI. Por imposição legal, este processo deve ficar 

finalizado até 26 de março de 2023.  

Lidaremos, em 2022, com muitas incertezas quanto aos futuros moldes de atuação, mas acreditamos que 

com foco, coesão e envolvimento ativo dos profissionais, famílias, entidades de tutela, empresas e, claro, 

das Pessoas Apoiadas, possamos trilhar um caminho seguro, consistente e íntegro. 

 

O Centro de Formação Profissional (CFP) para o ano de 2022 irá centralizar a sua atuação no 

desenvolvimento de Ações Formativas Iniciais e Contínuas. 

No que concerne ao Centro de Recursos para a Formação e Emprego e em articulação com os Serviços de 

Emprego da Amadora e Sintra, continuará a desenvolver programas de Informação, Avaliação e Orientação 

para a Qualificação e Emprego (IAOQE), Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós-Colocação (APC). 

Retomaremos as parcerias com as Escolas do Ensino Básico e Secundário, do Concelho de Sintra e 

Amadora, para o desenvolvimento de experiências sócio profissionais dos alunos abrangidos por PIT – 

Planos Individuais de Transição. 

No âmbito do projeto nacional INCORPORA iremos continuar a disseminá-lo junto do tecido empresarial do 

Concelho de Sintra, com o objetivo de integrar profissionalmente o maior número possível de beneficiários. 

 

No CEP, Curva Quatro, continuaremos o nosso trabalho em 2022, mantendo o foco na nossa Missão- 

O emprego e qualidade de vida das pessoas que apoiamos, através dos serviços que prestamos aos 

nossos clientes e parceiros, bem como com o suporte por parte da equipa técnica aos colaboradores. 
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O Serviço de Psicologia continuará a trabalhar nas seguintes áreas de intervenção: a) Apoio 

psicológico aos colaboradores em regime de emprego protegido, b) Mentoria aos colaboradores em 

regime geral para melhorar as suas competências de enquadramento dos colaboradores em regime 

de emprego protegido; c) Implementação de programa de desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais, dirigido aos colaboradores em regime de emprego protegido, (programa “ Eu sou 

Capaz”) e d) implementação do programa “Juntos somos Melhores” dirigido aos colaboradores em 

regime geral. 

O Serviço Social terá como prioridade: a) Apoio aos colaboradores em regime de emprego protegido 

e suas famílias no âmbito dos processos do Maior Acompanhado, b) Apoio social de acordo com as 

necessidades manifestadas, c) Apoio e acompanhamento nos processos de transição para o mercado 

normal de trabalho dos colaboradores em regime de emprego protegido que manifestem esse 

desejo, d) Implementação e dinamização do grupo de autorrepresentação, dirigido aos 

colaboradores em regime de emprego protegido; e) Planeamento e dinamização do programa de 

competências pessoais e sociais, dirigido aos colaboradores em regime de emprego protegido, em 

articulação com o serviço de psicologia. 

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

as apoiar nas questões da liderança e trabalho de equipa, reforçando uma articulação estreita entre a 

equipa técnica psicossocial. 

 

 

Manteremos o acompanhamento psiquiátrico aos colaboradores que assim necessitem e desejem, no 

entanto, o CEP, Curva Quatro identifica a necessidade da existência da colaboração de um psiquiatra de 

adultos, não só por ser o mais adequado, mas que sirva também como elemento que articule diretamente 

com a equipa psicossocial sobre situações específicas que ocorram no dia-a-dia.  

 

Continuaremos a integrar os projetos transversais, Ventos de Inclusão, ID Gaming, Social Leapfrof e 

IDP Living e outros que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas apoiadas e 

suas famílias, ou outros, que permitam investimentos na valência por forma a melhorar as condições 

de trabalho dos nossos colaboradores. 

A nível da gestão das três áreas de negócio, daremos continuidade ao acompanhamento da nossa carteira 

de clientes e à captação de novos clientes/parceiros sobretudo no negócio do viveiro e da 

lavandaria/limpeza a seco, uma vez que o serviço de Construção e Manutenção de Espaços Verdes se 

encontra com a sua capacidade de trabalho rentabilizada ao máximo. 

Continuaremos a marcar presença nas redes sociais com a divulgação dos produtos e serviços que 

oferecemos para alavancar as áreas de negócio e de divulgação das capacidades dos nossos 

trabalhadores em regime de emprego protegido.  

É nosso forte objetivo implementar um plano de comunicação robusto, necessário ao desenvolvimento 

das 3 áreas de negócio, bem como à divulgação da nossa Missão à comunidade em geral, em estreita 
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colaboração com o gabinete de comunicação e imagem. Manteremos em 2022, a presença em redes de 

networking, por forma a promover a Missão do CECD em geral e as três áreas de negócio em particular. 

É também essencial para o CEP, Curva Quatro, uma estreita articulação com as restantes valências da 

instituição, para uma melhor e mais eficaz resposta a todos os nossos clientes/colaboradores. 

 

Nas Unidades Residenciais (UR), a intervenção que perspetivamos continuar em 2022 mantém a sua 

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

capacitação da equipa.  

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

gestão de crise iremos tentar fazer mentoria aos novos colaboradores e um apoio aos mais antigos, para 

que tenham formação na área do Planeamento Centrado na Pessoa (PCP) e no European Care Certification 

(ECC) para melhorar o seu desempenho profissional e consequentemente o bem-estar dos nossos 

residentes. 

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

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

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

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

O facto de as Unidades Residenciais terem, na sua equipa, uma assistente social não só a responder a 

pedidos de apoio, como principalmente a contribuir para o empenhamento ativo da pessoa apoiada na 

procura de respostas ou soluções para os seus problemas, tem-se revelado uma mais-valia, pois 

respondemos prontamente às solicitações. Nos últimos anos têm aumentado os pedidos de apoio, devido 

à complexificação das situações-problema vividas pelas famílias, em que a maioria das temáticas 

abordadas são as questões sociofamiliares, questões jurídicas, questões de saúde, o envelhecimento das 

famílias e dos clientes e a tutela dos mesmos. 

 

 

 

Relativamente à saúde mental dos nossos residentes, notamos que urge uma resposta médica mais 

adequada às suas necessidades. De acordo com os estudos, as pessoas com deficiência intelectual, além 

de sofrerem mais de doença mental do que aquelas sem deficiência, manifestam sintomatologia por vezes 

diferente da população em geral, sendo muitas vezes o seu sofrimento vulgarizado. Assim, a questão do 

diagnóstico duplo tem sido considerada um grande desafio, quer para as famílias, quer para a equipa 

técnica e como tal têm suscitado dúvidas na nossa intervenção diária e também na minimização do 

sofrimento das pessoas apoiadas. Para assegurar um sólida intervenção e supervisão no acompanhamento 

clínico destas situações, a Unidade Residencial sente necessidade de ter a colaboração de um psiquiatra 

de adultos para lidar com todas estas questões e por outro lado, que este elemento seja também 

facilitador no acesso aos serviços de saúde especializados, na elaboração de relatórios para processos 

jurídicos do maior acompanhado, para atribuição do grau de incapacidade e para ser um elemento que 

supervisione e reflita com a equipa sobre as situações especificas das pessoas que acompanhamos. 
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A articulação entre a UR e as estruturas de integração diurna das pessoas apoiadas (CACI, CEP e SAD), 

manter-se-á tanto no âmbito de questões prioritárias, como a saúde, mas também no apoio das equipas 

psicossocial e de terapeutas. 

Em simultâneo, as obras da Unidade Residencial 2 (designada no quotidiano por UR 2), previstas para 2021, 

terão a sua continuidade em 2022. Esta medida, que dificultando consideravelmente o funcionamento dos 

Lares Residenciais, trará melhorias substanciais e permitirá fazer-se uma residência para pessoas mais 

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

anteriormente estava previsto), devido a alteração da legislação.  

Para além das atividades previstas, a equipa da UR mantém a colaboração permanente nas ações 

desenvolvidas, a nível macro na nossa organização. 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), em 2022 continuará a alinhar a nossa intervenção com as 

orientações emanadas das entidades de tutela e a ter presente os desafios preconizados pela ONU, no 

que concerne aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente no que se relaciona 

diretamente   com a nossa área de intervenção social de promoção de bem-estar das pessoas mais velhas 

e com deficiência. Gradualmente e ativando as medidas de apoio disponíveis iremos procurar renovar a 

frota ao serviço do apoio domiciliário, que se encontra bastante envelhecida e desgastada para a utilização 

de veículos mais sustentáveis em termos ambientais, e que vão ao encontro das necessidades específicas 

do grupo de pessoas apoiadas em SAD. Neste sentido, continuaremos a privilegiar o trabalho em rede, a 

estar atentos às medidas de apoio lançadas pelos organismos de tutela ou outras entidades. O princípio da 

solidariedade em que assenta a atividade do SAD continua a regular a prestação dos nossos apoios e a 

relação com as pessoas apoiadas e familiares. Procuraremos manter cada vez mais o equilíbrio entre a 

qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade da valência. 

Continuaremos com as medidas de proteção e prevenção da pandemia do Covid-19 através da utilização 

de equipamentos de proteção salvaguardando a proteção das pessoas apoiadas e dos profissionais, com 

vista a reduzir os riscos para ambas as partes, 

Manteremos o apoio telefónico, nomeadamente na monitorização e acompanhamento psicossocial, 

sempre que as interações presenciais não sejam imprescindíveis. 

Iremos desenvolver esforços colocar as ferramentas digitais ao serviço da equipa para uma melhor 

comunicação e monitorização dos serviços prestados.  

Manteremos a atenção, em parceria com os recursos humanos, no processo de formação contínua da 

equipa, continuamos com a disponibilidade para participar nas ações de angariação de apoios que 

concorram para manter a viabilidade e sustentabilidade da valência e do CECD no seu todo. 

 

A Clínica de Medicina e Reabilitação (CMR) com atuação no âmbito da Saúde e da Reabilitação, desde 
1999, encerrou a quase totalidade dos seus serviços, A atividade de consultas em terapia da fala mantém-
se com a renovação dos protocolos realizados com escolas. Prevê-se que em 2022 sejam definidas 
soluções de utilização do espaço da CMR. Para tal contaremos com o apoio de um plano de restruturação 
e requalificação daquele espaço. Para o efeito contamos com a colaboração da Nova Junior Consulting 
(NJC) que perspetiva, com o auxílio de elementos técnicos do CECD, alguns cenários possíveis de 
aproveitamento do espaço a partir de 2022. 
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4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

4.1 EIXOS ESTRATÉGICOS 

Os Eixos Estratégicos têm-se mantido em vigor, no entanto carecem de revisão que programamos que 

ocorra em 2022. Este será o ano da aplicação da maioria dos fundos do PRR, do possível anúncio do 

resultado do Programa PARES 3.0 e da implementação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas 

com Deficiência 2021-2025 (ENIPD) que tem por base a Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 

2021-2030 da União Europeia. A revisão do Planeamento Estratégico a realizar em 2022 deverá ter em 

conta as datas de implementação destes programas e os princípios que defendem. Para o CECD será fácil 

o compromisso com os direitos defendidos pelos documentos orientadores, no entanto, deverá implicar 

mudanças na seleção das atividades oferecidas às pessoas que apoiamos, na interação com a 

comunidade local e na resposta aos pedidos que fazem chegar. Qualquer planeamento no decorrer de um 

surto pandémico está suscetível a uma imprevisibilidade que será difícil atingir o compromisso do objetivo 

determinado. Manteremos as metas que se encontravam em vigor de 2019 a 2022, uma vez que muitos 

destes processos foram interrompidos quando foi decretada a situação pandémica e quando foram 

decretados os sucessivos estados de emergência, de suspensão das atividades e do confinamento 

obrigatório. Uma vez que antevemos para 2022 a progressiva amenização das medidas de confinamento, 

procuraremos continuar a consolidar uma gestão focada e bem alinhada do ponto de vista estratégico e 

operacional, apoiada nos quatro eixos estratégicos: a Governação, a Inovação, a Sustentabilidade e a 

Qualidade. 
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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 OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 
METAS 

2022 

1.  

GOVERNAÇÃO 

- CONSOLIDAR O NOVO MODELO DE ORGANIZAÇÃO 
DA GESTÃO NO CECD TENDO EM CONSIDERAÇÃO O 
ATUAL FUNCIONAMENTO E O SEU FUTURO 

- AVALIAÇÃO 
DO 

RESPETIVO   

DESEMPENHO 

1 

2. 

SUSTENTABILIDADE 

 
- ASSEGURAR UMA GESTÃO EQUILIBRADA E 
CRITERIOSA, UTILIZANDO AS FERRAMENTAS 
EXISTENTES QUE PERMITEM UM CONTROLO 
ATEMPADO DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DE 
CADA VALÊNCIA. 

-  EVOLUÇÃO DOS 

RESULTADOS POR 

VALÊNCIA 

=>2019 

- REALIZAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 

- N.º DE AÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 2 

- N.º DE AÇÕES DE 

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 2 

3.  

INOVAÇÃO 

- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NAS ÁREAS 
DE ATIVIDADE DO CECD QUE CONTRIBUAM PARA 
A MELHORIA CONTÍNUA DA SUA INTERVENÇÃO; 

- N.º DE PROJETOS 

2 

-DESENVOLVER UMA RESPOSTA INTERNA, 
ARTICULADA E COMPLEMENTAR PARA OS 
CLIENTES MAIS ENVELHECIDOS; 

RESPOSTAS 
COMPLEMENTARES 
EXISTENTES 

3 

4.  

QUALIDADE 

- CONTINUAR A REFLEXÃO INTERNA, AO NÍVEL 

DE CADA EQUIPA/ÁREA, SOBRE O SISTEMA DE 
QUALIDADE, CONTRIBUINDO E PROMOVENDO 
AÇÕES DE MELHORIA E SIMPLIFICAÇÃO DOS 
PROCESSOS; 

- N.º DE REUNIÕES PARA 

REFLEXÃO POR 

EQUIPA/ÁREA 
3 

REALIZAR AÇÕES DE BENCHMARKING. - N.º DE AÇÕES 2 
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5. CLIENTES  

5.1 CLIENTES INTERNOS 

Para o ano de 2022, prevemos apoiar um total de 1318 clientes, 323 clientes internos e 995 externos, de 

acordo com as Respostas Sociais e Serviços que temos atualmente, com um quadro de pessoal 

correspondente a 215 colaboradores. 

 

VALÊNCIA SERVIÇOS/ ACORDOS 
PREVISTO  

PARA 2021 
PREVISTO  

PARA 2022 

CACI 

1.º ACORDO  28 28 

2.º ACORDO 30 30 

3.º ACORDO 20 20 

4.º ACORDO 16 16 

5.º ACORDO 22 22 

6.º ACORDO 30 30 

7.º ACORDO 30 30 

TOTAL PESSOAS APOIADAS EM CACI 176 176 

CFP 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E 
MANUTENÇÃO  11 13 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE ASSISTENTE FAMILIAR E APOIO À 
COMUNIDADE  13 14 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE OPERADOR DE SERIGRAFIA  11 14 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE OPERADOR DE JARDINAGEM  12 14 
FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE AMBIENTE, SEGURANÇA E HIGIENE NO 

TRABALHO  12 14 

FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE VIVEIRISTA 0 6 
FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PREPARAÇÃO 

E CONFEÇÃO DE ALIMENTOS 7 7 
TOTAL FORMANDOS CFP 66 82 

UR 

1.º ACORDO  7 7 

2.º ACORDO  7 7 

3.º ACORDO 21 21 
TOTAL PESSOAS APOIADAS UR 33 35 

SAD TOTAL PESSOAS APOIADAS SAD  30 30 
TOTAL CLIENTES INTERNOS CECD 305 323 

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

 
ANÁLISE DE INDICADORES 

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

tutela (ISS, IP - Instituto de Segurança Social, IP). Registamos o facto da capacidade para assegurar 

cuidados de qualidade a Pessoas com maior necessidade de apoio, estar atualmente, no limite (Portaria n.º 

20/2021 não prevê aumento do rácio de recursos humanos ajustado a esta realidade). 
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UR: Nas Unidades Residenciais o número de residentes aumentou devido a situações de emergência, no 

entanto, embora ultrapasse a capacidade do edifício, a tutela autorizou (tendo sido a mesma a pedir 

resposta para a emergência em causa). 

 

CFP: O Centro de Formação Profissional teve aprovação da sua Nova Candidatura para o período de 

2021/2024, neste sentido, em dezembro de 2021 (ao abrigo dessa nova aprovação) inicia um curso de 

Viveirista com 6 formandos. Em 2022 iniciam-se mais 6 cursos (7 ações), o que totaliza 76 formados. 

Contudo, no final de março de 2022, terminam 4 cursos de 2.900 horas da Candidatura anterior. 

 

 

 

5.2 CLIENTES EXTERNOS (CLIENTES COMERCIAIS, CLIENTES EM AMBULATÓRIO, CRIANÇAS E SUAS 

FAMÍLIAS, ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS) 

VALÊNCIA SERVIÇOS 
PREVISTO  

PARA 2021 
PREVISTO  

PARA 2022 

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

EE - CRI TOTAL DE ALUNOS APOIADOS EM CRI 600 600 

CFP TOTAL CLIENTES CFP (CENTRO DE RECURSOS - IAOQE, SAPA, AC E APC) 90 
140 

CMR 
TERAPIA DA FALA 50 50 

 

CLIENTES COMERCIAIS   

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  45 45 

LAVANDARIA 50 50 

VIVEIROS 10 30 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 105 125 

TOTAL CLIENTES EXTERNOS (IPI, CRI, CFP, CEP e CMR)  1118 995 
TABELA 2 - NÚMERO DE CLIENTES EXTERNOS POR VALÊNCIA/ SERVIÇO/ ÁREA. 

 

 

TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO CECD 

PREVISTO  
PARA 2021 

PREVISTO 
 PARA 2022 

1423 1318 
TABELA 3 - NÚMERO TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO CECD. 
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6. NÚMERO DE COLABORADORES DO CECD 

6.1 COLABORADORES DO CECD 

VALÊNCIAS  ACORDOS / SERVIÇOS 
PREVISTO  

PARA 2021 
REALIZADO A  
31/10/2021 

PREVISTO  
PARA 2022 

EE 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4 

TOTAL COLABORADORES CRI 22 20 20 

TOTAL COLABORADORES EE 26 24 24 

CACI TOTAL COLABORADORES CACI 57 55 56 

CFP TOTAL COLABORADORES CFP 14 14 14 

UR TOTAL COLABORADORES UR 22 22 22 

SAD TOTAL COLABORADORES SAD 7 6 6 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

REGIME GERAL 
13 15 15 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 
37 36 37 

EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO 
0 0 0 

TOTAL COLABORADORES 
50 51 52 

LAVANDARIA  

REGIME GERAL 
3 3 3 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 
5 5 5 

TOTAL COLABORADORES 
8 8 8 

TRANSVERSAL  

REGIME GERAL 
2 2 3 

TOTAL DE COLABORADORES CEP 
60 61 63 

CMR TOTAL DE COLABORADORES CMR 
2 1 1 

SAC 

ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO À 

GESTÃO 
18 18 18 

ÁREA DOS TRANSPORTES 
6 7 7 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 
4 4 4 

TOTAL COLABORADORES SAC 
28 29 29 

TOTAL COLABORADORES CECD  216 212 215  

Tabela 4 – Distribuição de Colaboradores por Valência/ Acordo/ Área a 31 de outubro de 2021. 
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ANÁLISE DE INDICADORES 

IPI: Em 2021 foram previstos 4 colaboradores, número que se prevê constante para 2022. 

CRI: Em 2021 foram previstos 22 colaboradores. Em 2021 permaneceram duas vagas em aberto. O número 
previsto para o ano de 2022 é de 20 colaboradores. 

CACI: Em 2021 foram previstos 57 colaboradores. Ao longo do ano de 2021 registaram-se as saídas de 3 
colaboradores e realização de 2 novas contratações. Registou-se ainda a passagem de um colaborador da 
valência CMR para a valência CACI. Por último, duas vagas previstas em 2021 não foram preenchidas, pelo 
que o número de colaboradores em 2021 se cifrou nos 55. Para 2022 perspetiva-se o reforço da equipa 
com a contratação de 1 colaborador para o CACI SEDE, sendo o número de colaboradores previsto de 56. 

CFP: Em 2021 foram previstos 14 colaboradores, tendo este número permanecido estável. Para 2022, 
prevê-se que o número de colaboradores estimados para o CFP seja de 14. 

UR: Em 2021 foram previstos 22 colaboradores. Para 2022, estão previstos os mesmos 22 colaboradores. 

SAD: Em 2021 estavam previstos 7 colaboradores. Uma das vagas previstas (medida ATIVAR - IEFP) não foi 
realizada, ficando assim o número de colaborares em 6. Para 2022 estão previstos 6 colaboradores. 

CEP: Em 2021 foram previstos 60 colaboradores, sendo 18 colaboradores do regime geral e 42 em regime 
de emprego protegido. Ao longo do ano de 2021, registou-se a saída de um colaborador do regime de 
emprego protegido, que não foi ainda preenchida. No regime geral, existiu a necessidade de reforçar a 
equipa com mais 2 colaboradores, registando-se assim, em 2021, 61 colaboradores. Em 2022, estão 
previstos 63 colaboradores. Este acréscimo deve-se à previsão de ocupação da vaga em aberto em 
regime de emprego protegido, bem como pela entrada da nova Diretora Executiva da valência. 

CMR: Em 2021 foram previstos 2 colaboradores. Com a saída de um colaborador para a valência CACI, o 
número de colaboradores cifrou-se em 1. Para 2022, está previsto apenas 1 colaborador. 

 SAC: Em 2021 foram previstos 29 colaboradores. Ao longo do ano, infelizmente, registou-se a saída de 
uma colaboradora da área do SAC, por motivos de falecimento. Registou-se a contratação de um novo 
colaborador para as Áreas de Apoio à Gestão, vaga essa não prevista em 2021. Verificou-se ainda a entrada 
de uma nova colaboradora para a área dos Transportes, vaga essa não prevista em 2021. Assim sendo, o 
número previsto de colaboradores para 2022 é de 29. 

Em termos globais e face à previsão efetuada no ano anterior, verificam-se menos 4 colaboradores no 
quadro de pessoal para 2022 resultante dos seguintes movimentos: 

 Menos dois (ou três) colaboradores na EE (CRI); 

 Menos dois colaboradores no CACI; 

 Menos um colaborador no SAD; 

 Mais um colaborador no CEP;  

 Menos um colaborador no CMR; 

 Mais um colaborador no SAC. 

 

 



 
PLANO DE ATIVIDADES 2022 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 17/ 39 

 

7. OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

7.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (IPI) 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

do conhecimento e especialização das práticas desenvolvidas junto das crianças e das suas 

famílias; 

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

são apoiadas de forma atempada; 

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

Plano que lhes faça sentido e que seja exequível; 

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

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

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

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

 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id

ad
e

 

TOTAL DE CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS ABRANGIDAS 280 

N.º DE REFERENCIAÇÕES ANALISADAS 150 

N.º DE CASOS EM VIGILÂNCIA 220 

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

SERVIÇO SOCIAL – SESSÕES 60 

SERVIÇO SOCIAL – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 11 

PSICOLOGIA – SESSÕES 560 

PSICOLOGIA – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 38 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 480 

TERAPIA DA FALA – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 20 

TERAPIA OCUPACIONAL – SESSÕES 560 

TERAPIA OCUPACIONAL – CRIANÇAS APOIADAS E SUAS FAMÍLIAS 38 

PSICOMOTRICIDADE – SESSÕES 560 

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

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

Educação Inclusiva para todos e cada um dos seus alunos; 

 Apoiar alunos com medidas adicionais de apoio à aprendizagem; 

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

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

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

escolas, criação de uma rede de suporte aos processos de aprendizagem, às necessidades de 

saúde especiais dos alunos e de transição para a vida pós-escolar; 

 Apoiar a construção dos processos de transição para a vida pós-escolar no desenvolvimento de 

experiências socioprofissionais e de sensibilização para áreas de formação profissional com os 

alunos em contextos reais, trabalhando todas as competências necessárias. 
 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id

ad
e

 

TOTAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS 600 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 66% 

AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA A ESCOLA INCLUSIVA  6 

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

80% 

FISIOTERAPIA – SESSÕES 800 

FISIOTERAPIA – ALUNOS APOIADOS 45 

PSICOLOGIA – SESSÕES 3200 

PSICOLOGIA – ALUNOS APOIADOS 125 

TERAPIA DA FALA – SESSÕES 3400 

TERAPIA DA FALA – ALUNOS APOIADOS 130 

TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES 2750 

TERAPIA OCUPACIONAL - ALUNOS APOIADOS 90 

 TOTAL DE ALUNOS APOIADOS EM CONSULTORIA 280 

 AÇÕES DE CONSULTORIA DIRIGIDAS À COMUNIDADE LOCAL E ESCOLAR  200 

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

 GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PIT 50% 

 PIT – AÇÕES DE APOIO À EMAEI 80 

 PIT – N.º DE ALUNOS 30 
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7.3 CACI– CENTRO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Garantir a reorganização e redimensionamento da resposta CAO para CACI, de acordo com a 

Portaria n.º 70/2021 de 26 de março. 

 Redimensionar e adaptar a oferta de transportes e serviços por parte do CACI. 

 Capacitar e qualificar os recursos humanos, na área do apoio às Atividades Socialmente Úteis (ASU) 

e Programas de Inclusão Socio Profissional. 

 Integrar um grupo de trabalho intervalências, na área da formação e empregabilidade. 

 Promover a capacitação para a cidadania e a capacitação para as ASU, através de sessões 

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

expetativas, sempre que possível, em contexto. 

 Promover a formação e a capacitação dos colaboradores do CACI, com ações internas organizadas 

pela equipa do CACI e pela integração no plano de formação anual apresentado pelos Recursos 

Humanos. 

 Designar as áreas artesanais por oficinas de capacitação ocupacional. 

 Renovar a metodologia de intervenção nas atividades de bem-estar, por forma a prevenir situações 

de desgaste físico e emocional de clientes e colaboradores – plano de rotatividade interno e 

dinâmicas centradas nos colaboradores. 

 Intensificar a intervenção na área psicossocial com reforço e priorização da intervenção junto de 

famílias/representantes legais em situação de maior vulnerabilidade (situação de envelhecimento 

de Cuidadores Informais e Pessoas Apoiadas e/ou doença). 

 Retomar os grupos de apoio a cuidadores. 

 Alargar o âmbito de atuação na área da Comunicação e Tecnologia por intermédio da 

operacionalização da Atividade @CECD – Portal Multimédia de Recursos Digitais, Apoio e 

Comunicação à Distânci@. 

 Promover a transição digital no reforço de competências de clientes e colaboradores. 

 Desenvolver o protótipo da AGENDA 2023. 

 Participar na candidatura e desenvolvimento de projetos nacionais e europeus. 

 Dinamizar e participar nas Metas definidas no Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo da 

CMS. 

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

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

e supervisão externa. 

 Reorganizar e redimensionar o grupo GAR, através da promoção da autodeterminação, vivência 

plena da cidadania e tomada de decisões conscientes, envolvendo-os cada vez mais na vida da 

organização e em representação efetiva dos seus pares. 

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

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

valência. 
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 Manter todas as atividades e modalidades desportivas. 

 Potenciar as redes sociais como meio promotor de valorização pessoal e sensibilização 

comunitária, pela divulgação de atividades e produtos, sempre que possível, pelas Pessoas 

Apoiadas (tutoriais, vídeos). 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id

ad
e

 

N.º DE CLIENTES 176 

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

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

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

N.º DE CLIENTES COM APOIOS DE BEM-ESTAR 44 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS DE CAPACITAÇÃO OCUPACIONAL 80 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS PELO TRABALHO 52 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS DE BEM-ESTAR 75% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS DE CAPACITAÇÃO OCUPACIONAL 75% 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS APOIOS PELO TRABALHO 70% 

PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIO PROFISSIONAL – N.º CLIENTES 13 

PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIO PROFISSIONAL – N.º SESSÕES 70 

ASU – N.º PROTOCOLOS 18 

ASU – N.º CLIENTES 24 

 

CAPACITAÇÃO OCUPACIONAL “OUT” - N.º OFICINAS INCLUSIVAS 4 

 

CAPACITAÇÃO OCUPACIONAL “OUT” - N.º FACILITADORES 8 

 

CAPACITAÇÃO OCUPACIONAL “OUT” - N.º EVENTOS  8 

 

AGENDA CACI/CECD- N.º PROTÓTIPOS 1 

 

ATIVIDADES DESPORTIVAS – N.º PROTOCOLOS 

(KARATÉ, GINÁSTICA, TAEKWONDO E NATAÇÃO) 

4 

 

ATIVIDADES DESPORTIVAS – N.º CLIENTES 74 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS - AGITARTE DANÇA E TEATRO – N.º CLIENTES 22 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS – AGITARTE DANÇA E TEATRO – N.º SESSÕES 60 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS – BRAVOS DO PENDÃO - N.º CLIENTES 14 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS – BRAVOS DO PENDÃO - N.º SESSÕES 25 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS – ANJOS E DEMÓNIOS - N.º CLIENTES 13 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS- ANJOS E DEMÓNIOS - N.º SESSÕES 20 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EXPRESSIVAS – BRAVOS DO PENDÃO - GRAU DE SATISFAÇÃO 3 

 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS - A. ASSISTIDAS COM ANIMAIS- N.º CLIENTES 33 

 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS - A. ASSISTIDAS COM ANIMAIS – N.º SESSÕES 26 

 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS - EQUITAÇÃO - N.º CLIENTES 18 

 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS - EQUITAÇÃO - N.º SESSÕES 78 

 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS - FISIOTERAPIA – N.º CLIENTES 15 

 

ATIVIDADES TERAPÊUTICAS - FISIOTERAPIA – N.º SESSÕES  1080 

 

BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL DOS COLABORADORES – N.º SESSÕES 300 

 

CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES DE 1ª LINHA – N.º AÇÕES FORMATIVAS IN EQUIPA 5 

 

AUTORREPRESENTANTES – N.º PRESENÇAS EM REUNIÕES GERAIS COM CA 2 

 

GRUPO DE CUIDADORES – N.º CUIDADORES 18 

 

GRUPO DE CUIDADORES – N.º SESSÕES 30 

 

PLANO MUNICIPAL PARA O ENVELHECIMENTO ATIVOS – N.º METAS (DINAMIZAÇÃO) 1 

 

PROGRAMAS DE FÉRIAS - N.º PROGRAMAS 4 

 

ESTÁGIOS - N.º ESTÁGIOS (FMH, ESSP E ESSA) 2 

 

7.4 CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

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

Operador de Jardinagem (2 ações);  

 Desenvolver 4 Cursos de Formação Profissional Contínua: Viveirista (1 ação); Ambiente, Segurança 

e Higiene no Trabalho (2 ações); e Técnicas Básicas de Preparação e Confeção de Alimentos (1 

ação);  

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

Profissional no âmbito do Plano Individual de Transição – PIT; 
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 Alargar o número de entidades parceiras com o tecido Empresarial do Concelho de Sintra e 

Concelhos limítrofes para a realização das Formações Práticas em Contexto de Trabalho (FPCT) no 

âmbito dos percursos Formativos; 

 Desenvolver, no âmbito da credenciação do Centro de Recursos para a Formação e Emprego em 

articulação com os Serviços de Emprego de Amadora e Sintra a medida de Apoio à Integração, 

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

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

Acompanhamento Pós Colocação (APC); 

 Disseminar o projeto INCORPORA ao nível da Comunidade Local e do Tecido Empresarial 

Concelho de Sintra; 

 Desenvolver duas ações de Sensibilização (no âmbito do INCORPORA) para empresários, com a 

finalidade de desmistificar a questão da Empregabilidade e respetivas medidas de Apoio para 

pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

4 
- 
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u
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id

ad
e

 

N.º DE FORMANDOS ABRANGIDOS 82 

N.º DE FORMANDOS COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 0 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 80% 

TAXA MÉDIA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC (OBJETIVOS PIC) 50% 

N.º DE FORMANDOS COM CONTINUIDADE INTERNA PARA 2020 33 

N.º DE AÇÕES 12 

VOLUME DE HORAS FORMAÇÃO 60.235 

N.º DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS 6 

CENTRO DE RECURSOS – N.º DE INSCRIÇÕES SAPA 7 

CENTRO DE RECURSOS – N.º DE IAOQE QUE TRANSITAM PARA A FP 8 

CENTRO DE RECURSOS – N.º DE AC COM CONTRATO DE TRABALHO 7 

INCORPORA – N.º DE NOVAS EMPRESAS CONTACTADAS 40 

INCORPORA – N.º CONTRATOS DE TRABALHO 12 

 

 

7.5 CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Assegurar o apoio psicológico individual e encaminhamento para consultas de especialidade dos 

colaboradores em regime de emprego protegido que o solicitem; 

 Assegurar o encaminhamento para consultas de psiquiatria; 
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 Assegurar acompanhamento aos supervisores/chefes de equipa para a capacitação na gestão e 

liderança das equipas de trabalho; 

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

envolvimento nos processos de melhoria contínua e apoiar na resolução de problemas e procura 

conjunta de soluções; 

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

familiares/significativos, com esta necessidade identificada, 

 Implementar, assegurar e dinamizar o grupo de autorrepresentação dos colaboradores em regime 

de emprego protegido, no sentido de garantir a sua participação e representatividade no 

funcionamento da valência; 

 Implementar e dinamizar o programa “EU SOU CAPAZ “- competências pessoais e sociais, dirigido 

aos colaboradores em regime de emprego protegido; 

 Implementar o programa “JUNTOS SOMOS MELHORES” - Capacitação da equipa de regime geral, 

nas questões da comunicação, trabalho de equipa e objetivos comuns; 

 Implementar metodologias inovadores de intervenção através de projetos nacionais e 

transnacionais em que o CECD participe; 

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

regime de emprego protegido que manifestarem essa necessidade; 

 Realizar ações de articulação segura e eficaz com as restantes valências da instituição, resultando 

numa resposta adequada aos nossos clientes/colaboradores; 

 Promover o espírito de equipa e identificação organizacional, através de atividades de inclusão 

social e eventos CECD;  

 Continuar a promover a comercialização das plantas do viveiro, junto das autarquias da AML – Área 

Metropolitana de Lisboa, empresas de jardinagem, particulares e outros segmentos de mercado 

que venham a revelar-se adequados para o efeito; 

 Promover os serviços da lavandaria nos diversos segmentos de mercado (empresas da indústria 

farmacêutica, alojamento local, ginásios, SPAS e particulares); 

 Assegurar a gestão dos 3 protocolos dos espaços verdes; (Câmara Municipal de Sintra, União de 

Freguesias de Sintra e Junta de Freguesia de Rio de Mouro); 

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

 Promover prospeção de mercado, de modo a situar as nossas três áreas de negócio no mesmo; 

 Consolidar a estratégia de marketing que promova os serviços, respostas e produtos da valência; 
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 Garantir uma comunicação eficaz que vá de encontro aos diferentes targets. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 
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 APOIO PSICOLÓGICO- N.º DE APOIOS 110 

N.º SESSÕES DO GRUPO DE AUTORREPRESENTAÇÃO 11 

 APOIO PSICOLÓGICO - N.º DE COLABORADORES 10 

PROGRAMA + PERTO – N.º DE SESSÕES EM POSTO DE TRABALHO 22 

 Programa “Eu sou capaz” - n.º Sessões 4 

Programa “Eu sou capaz” - n.º de participantes 42 

Programa “Juntos somos melhores” - n.º de sessões  4 

Programa “Juntos somos melhores” - n.º de participantes 18 

APOIO SOCIAL – N.º APOIOS 55 

 APOIO PSICOSSOCIAL – N.º COLABORADORES 42 

 ENCAMINHAMENTO MNT – N.º COLABORADORES 1 

CONSULTAS PSIQUIATRIA – N.º CONSULTAS 55 

CONSULTAS PSIQUIATRIA – N.º COLABORADORES 10 

Nº ATIVIDADES DE EQUIPA – N.º ATIVIDADES 4 

ATIVIDADES DE EQUIPA – N.º COLABORADORES 63 

AÇÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE VALÊNCIAS 4 

SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO SST – N.º SESSÕES 4 

SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO SST - PARTICIPANTES 63 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO PLANO DE MARKETING >= 80% 

TAXA DE CONCRETIZAÇÃO AÇÕES DE PLANO DE COMUNICAÇÃO >= 80% 

 AÇÕES DE PROSPEÇÃO DE MERCADO 12 

N.º DE PROPOSTAS COMERCIAIS 55 

N.º CAMPANHAS VIVEIRO 4 

N.º CAMPANHAS LAVANDARIA 4 

LAVANDARIA – VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60.000,00€ 

LAVANDARIA – N.º DE CLIENTES 50 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES – VOLUME DE PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS 

480.000,00€ 



 
PLANO DE ATIVIDADES 2022 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 25/ 39 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

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

VIVEIROS – VOLUME DE VENDAS 50.000,00€ 

VIVEIROS – N.º DE CLIENTES 35 

N.º PROTOCOLOS ESPAÇOS VERDES 3 

 PROTOCOLOS – SUBSÍDIOS  320.089,00€ 

 

 

7.6 UR – UNIDADES RESIDENCIAIS 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Melhorar as condições físicas do Lar 2, através de obras de remodelação estruturais, que 
proporcionará melhores condições habitacionais aos residentes e consequentemente melhor 
qualidade de vida; 

 Realizar formação interna à equipa da UR para promover a reflexão sobre competências pessoais e 
profissionais e de conhecimento associado à deficiência; 

 Reforçar, através de formação interna à equipa, orientações sobre Covid e seus procedimentos; 

 Realizar candidatura a programas/projetos que beneficiem os residentes e a equipa, através de meios 
tecnológicos, materiais e físicos; 

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

 Realizar ações que promovam a proximidade entre famílias e clientes; 

 Contribuir para o bem-estar biopsicossocial dos clientes, tendo a preocupação de satisfazer as 
necessidades e expectativas individuais, de cada um deles e suas famílias; 

 Envolver os clientes no planeamento e rotinas diárias da UR; 

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

 Dinamizar atividades de expressão plástica; 

 Realizar férias, no exterior, para os residentes tutelados/sem família; 

 Acompanhar as consultas médicas e os cuidados de saúde a todos os clientes tutelados. 

 Responder temporariamente a necessidades específicas das famílias, como por exemplo 
hospitalização, cirurgia imprevista (sempre que a UR tenha vaga). 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
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N.º DE CLIENTES 35 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 22 

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

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

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 35 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE CLIENTES 14 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE AÇÕES 2 

ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS – N.º DE CLIENTES 28 

ATIVIDADES LÚDICAS, SOCIOCULTURAIS E EXPRESSÃO PLÁSTICA - AÇÕES 40 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - CLIENTES 28 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - SESSÕES 40 

REUNIÕES GERAIS DE CASA – SESSÕES 2 

REUNIÕES GERAIS DE CASA - CLIENTES 28 

SERVIÇO SOCIAL - APOIOS  90 

SAÚDE - ACOMPANHAMENTOS A CONSULTAS E EXAMES 85 

 SAÚDE - CLIENTES 17 

 

7.7 SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

 Melhorar os recursos para a prestação dos apoios na área da animação-socialização; 

 Assegurar o apoio psicossocial às pessoas apoiadas e familiar de referência; 

 Otimizar o sistema de gestão dos serviços prestados; 

 Renovar o parque automóvel da valência; 

 Promover o espírito de equipa e identificação com a visão e missão da Cooperativa. 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 
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N.º DE CLIENTES 30 

N.º DE CLIENTES COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DE PIC (ATIVIDADES EM PIC) 25 

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

N.º DE CLIENTES COM CONTINUIDADE INTERNA 80% 

N.º DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO OBRIGATÓRIOS PRESTADOS 2 

N.º DE SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO COMPLEMENTARES PRESTADOS 6 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

N.º DE VISITAS DOMICILIÁRIAS 44 

N.º DE CONTACTOS TELEFÓNICOS 1100 

N.º ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS 2 

N.º DE CLIENTES ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES 10 

N.º DE DISSEMINAÇÕES DAS ATIVIDADES 2 

N.º DE SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO À EQUIPA 18 

N.º DE VOLUNTÁRIOS 1 

 N.º DE CLIENTES COM APOIO DE VOLUNTÁRIO 1 

 

 

7.8 CMR – CLÍNICA DE MEDICINA E REABILITAÇÃO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Realizar apoios em terapia da fala aos clientes em contexto ou, em caso de necessidade, no 

espaço CMR; 

 Realizar um plano de requalificação do espaço CMR. 

 

7.9 ATIVIDADES E OBJETIVOS DAS ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

As áreas de apoio à gestão são um recurso indispensável das valências para apoio nas áreas de Recursos 
Humanos, Qualidade e Comunicação. Estas áreas estão ao serviço de todas as respostas sociais e têm 
como objetivo o apoio à atividade destas através de uma estreita relação. 

Para 2022 queremos continuar a reorganização dos espaços e dos serviços de apoio centrais iniciados em 
2021. Sob o princípio da interajuda entre colaboradores, procuramos encontrar mais apoio intersectorial e 
evitar ao máximo que haja colaboradores que trabalhem de forma isolada e que reúnam apenas nestes, o 
conhecimento essencial ao desempenho da tarefa. Os espaços desenhados deverão ser partilhados e 
dinâmicos, com capacidade de acolher diferentes necessidades de utilização.  

O investimento no parque tecnológico realizado em 2021 deverá melhorar a produtividade, a comunicação 
e o acesso à informação. Após o investimento nestes equipamentos, em 2022 investir-se-á na formação 
das pessoas para a utilização de ferramentas digitais.  

9.1. Qualidade e Controlo de Gestão 

Em 2022 avaliar-se-á a ferramenta mais adequada de gestão da Qualidade. O sistema adotado EQUASS 
sofreu algumas alterações desde a sua implementação no CECD. O custo da sua implementação e 
certificação é alto e o seu reconhecimento a nível nacional e europeu tem diminuído. O Sistema mais 
comum ISO é aceite internacionalmente e apresenta-se com uma conceção mais simples, de fácil 
aplicação e de certificação de processos individuais, revelando-se mais flexível. Esta avaliação realizar-se-
á em 2022, assim como a calendarização dos processos a certificar. Pretende-se que os dados recolhidos 
reúnam informação relevante para melhoria dos processos, que tenham impacto nas respostas sociais e 
que auxiliem o processo de mudança e de decisão. O esforço de recolha e tratamento dos dados terão de 
fornecer informação relevante à valência ou serviço para que não se transformem num fardo para os 
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envolvidos neste processo. A relacionamento entre o sistema de gestão da qualidade e a prática no 
terreno terá de ser estreita e identificada como benéfica para a melhoria das práticas. 

Continuaremos a aperfeiçoar o processo de Contratação Pública para que se transforme num processo 
mais célere e claro para todos. Esta é uma obrigação legal que o CECD cumprirá escrupulosamente, mas 
que implica grande poder de gestão, de planeamento e de antevisão das necessidades de aquisição de 
bens e serviços sem o receio de sanções aplicadas pelas entidades de tutela e de fiscalização destes 
processos. 

  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Rever o Sistema de Gestão da Qualidade do CECD de acordo o sistema que melhor servir os 

interesses da Cooperativa; 

 Apoiar as valências na sua atividade; 

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

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

 

 

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

colaboradores; 

 Promover a interajuda entre cooperadores; 

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

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

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id

ad
e

 

SELEÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE A ADOTAR 1 

CERTIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO DA QUALIDADE 3 

REVISÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM O SISTEMA DE 
CERTIFICAÇÃO ADOTADO 

5 

AÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DOS 
CONTRATO PÚBLICOS 

1 

CONTRATOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 6 

PROCEDIMENTOS INICIADOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 6 

AÇÕES DE BENCHMARKING 1 

AÇÕES DE MELHORIA DO RGPD 2 

 

7.10 RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Ao longo do ano de 2021, verificou-se um normal decorrer dos objetivos traçados. No que diz respeito à 

avaliação de satisfação dos colaboradores, contrariamente ao verificado em 2020, registou-se um aumento 

nas taxas de participação e de satisfação, o que demonstra o esforço desenvolvido pela Cooperativa em 

proporcionar melhores condições a todos os seus colaboradores. Em 2022, o foco passa por manter 

estratégias e medidas adequadas a mantermos e/ou aumentarmos os índices de satisfação dos 

colaboradores. A motivação dos trabalhadores é igualmente importante. Assim, para que possamos 
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continuar a mensurar a motivação e satisfação dos colaboradores está prevista a aplicação de um 

questionário de motivação, no decorrer do ano 2022. Esta ferramenta será um acrescento à avaliação de 

satisfação dos colaboradores. Ao longo do ano de 2021 o CECD procurou reforçar a sua aposta na 

formação, não só com o fornecimento de ofertas formativas de vários parceiros externos, mas também 

com recursos a formação interna ministrada pelos colaboradores do CECD, existindo assim um incremento 

nas ofertas e áreas formativas que foram disponibilizadas aos colaboradores. Estas formações 

possibilitaram ainda que fosse dada preferência aos conteúdos digitais, reduzindo ao máximo as 

formações presenciais, fruto da situação que ainda vivemos. É expetável que em 2022 possam aumentar 

novamente as formações em âmbito presencial, no entanto, a incerteza que ainda vivemos, obriga-nos a 

traçar um caminho prudente, mantendo a nossa oferta de conteúdos digitais. Em 2022, é importante 

mantermos a aposta numa oferta diversificada de ações de formação, que proporcionem o crescimento 

profissional dos colaboradores, mantendo a aposta na formação interna e contando com o potencial 

humano que temos na Cooperativa. Em 2020, devido ao tempo atípico que todos vivemos, não foi possível 

priorizar a revisão de vários processos e  

 

 

procedimentos em vigor na Cooperativa. Em 2021, foi efetuada uma revisão de vários desses processos e 

procedimentos, tal como tinha sido inicialmente previsto, estando pendente a sua aprovação e aplicação. 

Essa aplicação espera-se que esteja consumada em 2022. É importante que ao longo do tempo os 

procedimentos e processos em vigor no CECD sejam alvo de revisão, por forma a estarem alinhados com a 

política e visão da Cooperativa. A constante procura pela  

 

harmonização dos processos de trabalho e estreita cooperação com todas as valências, tem como 

objetivos principais alcançar as melhores estratégias que garantam as condições de trabalho essenciais 

para os colaboradores, bem como o seu desenvolvimento pessoal. Só assim conseguiremos garantir um  

constante aumento da motivação e compromisso dos colaboradores do CECD, bem como da otimização 

de todos os nossos serviços prestados aos clientes apoiados pela Cooperativa. 

 
OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Manter e/ou aumentar a taxa de participação no Inquérito de Satisfação de Colaboradores 

anual; 

 Procurar manter e/ou aumentar a taxa de Satisfação dos Colaboradores; 

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

 Aplicação de uma ferramenta sobre Motivação no Trabalho;   

 Desenvolver ações/dinâmicas de grupo para reforço do compromisso organizacional, 

permitindo um incremento no trabalho de equipa, satisfação em geral dos colaboradores e 

correspondente aumento do bem-estar; 

 Fomentar desenvolvimento e manutenção da formação interna no CECD. Manter a aposta em 
sessões de formação dinamizadas pelos colaboradores habilitados a ministrar as mesmas, nas suas 
áreas de atuação. 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id
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e

 
INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES – AUMENTAR A TAXA DE PARTICIPAÇÃO  85% 

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

85% 

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

Nº DE COLABORADORES COM FORMAÇÃO 65 

QUESTIONÁRIO DE MOTIVAÇÃO DE COLABORADORES – APLICAÇÃO  1 

AÇÕES/DINÂMICAS DE GRUPO INTERVALÊNCIAS  4 

FORMAÇÃO INTERNA - SESSÕES DINAMIZADAS POR COLABORADORES HABILITADOS 4 

 

7.11 COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Em 2022 é esperada a contínua renovação da implementação da imagem corporativa do CECD e 
juntamente com a área de Recursos Humanos e com o Conselho de Administração a implementação do 
plano de comunicação interna sugerido pela área de Comunicação e Imagem. Este plano permitirá uma 
objetividade nas mensagens transmitidas que poderão chegar mais facilmente a todos os colaboradores. 
Para além destes pontos, a área da Comunicação irá continuar a apoiar de forma transversal todas as 
valências e projetos do CECD.  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Assegurar mecanismos de informação às diferentes partes interessadas;  

 Assegurar promoção das valências através de novos mecanismos de comunicação;  

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

 Organização de eventos de divulgação dos serviços do CECD; 

 Implementação do plano de comunicação interna do CECD; 

 Elaboração e implementação do plano de comunicação externa do CECD. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id

ad
e

 

LOJA SOCIAL (ONLINE) 1 

DINAMIZAR E ATUALIZAR O SITE CECD MIRA SINTRA 4 

N.º DE NEWSLETTER SER CECD E BOLETINS INFORMATIVOS 12 

N.º DE CAMPANHAS COMERCIAIS 8 

N.º DE CAMPANHAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 4 

DIVULGAR AS OFERTAS FORMATIVAS DO CECD MIRA SINTRA 5 

N.º DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  2 

N.º DE EVENTOS “PORTA ABERTA À COMUNIDADE” 2 

PLANO DE MARKETING CURVA QUATRO 1 

PLANO DE COMUNICAÇÃO CURVA QUATRO 
 

1 

SITE CURVA QUATRO 1 
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8. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  

Em 2022, dos projetos a desenvolver pelo CECD, salientam-se os seguintes: 

 
EIXOS 

 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

2 
–

 In
o

va
çã

o
 

3 
–

 
S

u
st

e
n

ta
b
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d

ad
e

 
4 

- 
Q

u
a

lid
ad

e
 DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO – N.º DE PROJETOS 5 

OPERACIONAIS – N.º DE PROJETOS 20 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – N.º DE PROJETOS 4 

SUSTENTABILIDADE – N.º DE PROJETOS 2 

 

A atividade da Área de Projetos, Estudos e Inovação para o ano de 2022 será conduzida a: 

 

GESTÃO DE PROJETOS EUROPEUS 

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

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

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

do projeto.; 

 Realizar a gestão financeira e física enquanto parceiro do Projeto Europeu CAPABILITY TB da 

Ação chave 2 do Programa Erasmus +, em colaboração com a UR, CACI e SAD; 

 Trabalho em rede com entidades congéneres europeias e com as organizações representativas 

europeias:  EAMHID, ARFIE; 

 Articulação com a EASPD por via da representação assumida pelo DG. 

 

GESTÃO DE PROJETOS NACIONAIS  

 Realizar a coordenação da parceria, gestão financeira e física do Projeto VENTOS DE INCLUSÃO, 

no âmbito do Eixo 1 - Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica - do Programa 

Cidadãos Ativos, em colaboração com CACI, CEP, SAD, UR, EE e CFP; 

 Ponto focal da execução no CECD do Programa SOCIAL LEAPFROG em colaboração com CACI, 

CEP, SAD, UR, EE e CFP; 

 Apoio ao cumprimento das obrigações de execução física do Projeto @CECD no âmbito do 

PORLISBOA 2020 – Eixo 6 – Objetivo Temático 9 – Prioridade 9.6 - Estratégias de desenvolvimento 

local lideradas pelas comunidades. 

 

DESENVOLVIMENTO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS INTEGRADOS E DIFERENCIADOS PARA COLABORADORES, 

FAMÍLIAS E PESSOAS APOIADAS 

LEAD PARTNER ECC E EMISC 

 Desenvolver o papel de Lead Partner ECC e EMISC em Portugal; 

 Adotar do percurso formativo online ECC e EMISC; 

 Concretizar em 2022 uma ação de formação ECC; uma ação de formação EMISC e ações de 

mentoria EMISC em colaboração com CACI, CEP, SAD, UR e CFP; 
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 Implementar quatro ações de formação ECC em entidades de apoio a idosos, associadas à 

implementação do Programa Idade Mais da Câmara Municipal de Sintra; 

 Desenvolver uma ação de formação ECC em entidades congéneres ou de apoio a idosos. 

 Solicitar certificação da ação de formação ECC junto do CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico 

da Formação Contínua) com vista à sua implementação para a comunidade educativa.  

EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS INTELECTUAIS DE PROJETOS  

 Disseminar e monitorizar a utilização e atualização do pacote formativo para a Vida Independente 

IDP LIVING através da aplicação dos materiais disponibilizados para intervenção realizada no CACI, 

UR, CFP e SAD; 

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

de formação para a Vida Independente IDP LIVING destinada a pessoas com Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimental (DID), famílias e profissionais de entidades congéneres; 

 Rever e localizar os produtos intelectuais dos projetos BEYOND e IE+ para a realidade do sistema 

educativo português; 

 Sistematizar uma ação formativa sobre o desenvolvimento da Educação Inclusiva BEYOND e IE+ 
cujo público-alvo são as escolas e a comunidade local.  

DESENVOLVIMENTO DA COMPONENTE FORMATIVA EXTERNA DA ESTRUTURA DE FORMAÇÃO DO CECD 

 Definir Plano de Ação e Negócio para a Estrutura de Formação Externa CECD; 

 

APOIO À COMPONENTE FORMATIVA INTERNA DA ESTRUTURA DE FORMAÇÃO DO CECD 

 Participar na equipa de desenvolvimento e implementação do Plano de formação interna do 

CECD.  

 

IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS PROBLEMAS OU SITUAÇÕES DE RISCO EMERGENTE  

 Diagnosticar e levantar problemas ou situações de risco emergentes; 

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

itinerários formativos; 

 Identificar oportunidades para financiamentos nacional e apoio à submissão transversal de 

candidaturas face às necessidades assinaladas pelas equipas: 

 INR, I.P.; 

 PAFI; 

 PRR – Plano Recuperação e Resiliência; 

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

 Prémio Caixa Social – CGD; 

 Prémio Fidelidade Comunidade; 

 Programa Cidadãos Ativos - Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto; 

 Philips Morris – Tabaqueira; 

 Bairro Feliz – Pingo Doce; 

 Casa do Impacto – SCML. 

 Identificar oportunidades para financiamentos europeus e submissão de candidaturas face às 

necessidades assinaladas pelas equipas: 
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 ERASMUS + 

 Programa LIFE  

 Horizonte Europa 

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme 

 Juventude em Ação 

 

9.  PARCERIAS 

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

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

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

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

na construção de uma Cooperativa para a Inclusão. 

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

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

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

entidades privadas ou públicas. 

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

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

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

responsabilidade social. Salientam-se as parcerias estabelecidas com grupos comunitários nas localidades 

de implantação das respostas sociais/serviços. 

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

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

 

Neste sentido, prevemos operacionalizar as seguintes parcerias em 2022: 

 
EIXOS 
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N.º DE PARCERIAS OPERACIONAIS 145 

N.º DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 20 

N.º DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 11 

N.º DE PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE 8 

TOTAL DE PARCERIAS 202 

N.º DE PESSOAS ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 1850 

 

10.  PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS, COLABORADORES E OUTROS 

2020 e 2021 foram anos de grandes limitações no contacto entre pessoas e promoção de momentos de 

convívio. Esperamos que em 2022 seja um ano de recuperação destes contactos, mas teremos de estar 

preparados para algum agravamento súbito da situação pandémica e reagir de forma célere e decisiva na 

redução ao máximo deste impacto na qualidade de vida das pessoas que apoiamos e das suas famílias.   
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Pretendemos atribuir maior representatividade do grupo de autorrepresentantes, na sua consulta e opinião 

sobre diversos temas na vida da Cooperativa, como órgão consultivo ao Conselho de Administração, na 

gestão das valências e na identificação de processos e procedimentos a melhorar. 

 

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

interessadas (stakeholders), pretendemos que o ano de 2022 seja um catalisador de uma maior 

participação entre as diferentes partes interessadas com que o CECD convive, potenciando a construção 

de um ecossistema inclusivo onde se motive a autorepresentação (através de atividades de codesign, 

coproduction e codelivery, respetivamente codesenho, coprodução e coentrega) e a participação de todos 

respeitando a igualdade de oportunidades. 

 

 

EIXO INDICADORES 
RESULTADO 

ESPERADO 

4 
–
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u
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e

 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS 80% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS APOIADAS 70% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 75% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES 80% 

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

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

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS 30% 

TAXA DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE PESSOAS REPRESENTANTES 

CACI/UR 8 

CFP 4 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE AÇÕES 

CACI/UR 20 

CFP 6 

EVENTOS E CONVÍVIOS – CECD 

N.º DE EVENTOS E CONVÍVIOS 4 

N.º DE CLIENTES 100 

N.º DE COLABORADORES 200 
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11.  MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

EIXO ATIVIDADE PERIODICIDADE RESPONSÁVEL 

4 
–

 Q
u

al
id

ad
e 

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETOR/A GERAL 
DIRETORES E COORDENADORES 
GESTÃO DA QUALIDADE 
ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 
ORGANIZACIONAL 

A DEFINIR POR 
VALÊNCIA/SERVI
ÇO 

DIRETORES E COORDENADORES 
GESTÃO DA QUALIDADE 

REUNIÃO ENTRE DIRETORES E COORDENADORES QUINZENAL 
DIRETOR/A GERAL 
DIRETORES E COORDENADORES 

REUNIÃO ENTRE ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIMESTRAL 
DIRETOR/A GERAL 
RESPONSÁVEIS DAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO A APRESENTAR AO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

SEMESTRAL 

DIRETOR/A GERAL 
DIRETORES EXECUTIVOS 
TÉCNICO/A GESTÃO E 
QUALIDADE 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETOR/A GERAL 
DIRETORES E COORDENADORES 
GESTÃO DA QUALIDADE 
ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 

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

 

 

12. ORÇAMENTO 
O orçamento do CECD para o ano de 2022 teve por base a execução financeira ao mês de julho de 2021 
devidamente extrapolada aos 12 meses do ano, acrescida dos pressupostos que são possíveis prever para 
o ano de 2022, quer em gastos, quer em rendimentos e atendendo ao momento de pandemia que se vive. 
Apresenta-se, de seguida, os valores com o respetivo comparativo do orçamento de 2021: 
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Orçamento 2022
Orçamento 

2021

Diferença 

2022-2021

39.000,00 45.169,38 -6.169,38

1.078.216,04 1.043.152,36 35.063,68

97.830,38 113.696,48 -15.866,10
79.573,72 92.000,00 -12.426,28

0,00 0,00 0,00

18.256,66 21.696,48 -3.439,82

360.440,96 319.060,62 41.380,34
23.881,08 33.494,44 -9.613,36

750,00 2.199,36 -1.449,36
4.134,67 7.517,12 -3.382,45

56.572,79 53.443,48 3.129,31

0,00 0,00 0,00

275.102,42 222.406,22 52.696,20
208.907,80 175.440,98 33.466,82

32.749,64 20.414,52 12.335,12
33.444,98 26.550,72 6.894,26

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

38.868,04 31.822,20 7.045,84
13.356,46 7.326,66 6.029,80

100,00 0,00 100,00
6.225,48 12.090,64 -5.865,16

0,00 0,00 0,00
5.267,27 3.732,70 1.534,57

143,42 0,00 143,42
13.775,41 8.672,20 5.103,21

4.487,00 5.349,36 -862,36
1.409,44 1.189,80 219,64
7.878,97 2.133,04 5.745,93

193.662,75 159.878,86 33.783,89
71.667,93 58.298,66 13.369,27

91.949,93 79.621,26 12.328,68

30.044,88 21.958,94 8.085,94

0,00 0,00 0,00

30.971,60 44.215,15 -13.243,56
30.971,60 44.215,15 -13.243,56

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

356.442,32 374.479,05 -18.036,73
76.422,96 75.735,61 687,35
22.581,24 22.278,06 303,18

25.258,88 26.337,76 -1.078,88

400,00 955,00 -555,00
41.977,24 64.188,64 -22.211,40

189.802,00 184.983,98 4.818,02

162.723,26 162.658,54 64,72

143.841,08 150.644,64 -6.803,56

18.882,18 12.013,90 6.868,28

27.078,74 22.325,44 4.753,30

3.730,88 4.819,32 -1.088,44
0,00 0,00 0,00

23.347,86 17.506,12 5.841,74    Outros                             

  Outros

    Servicos Bancarios                 

Comunicação

Seguros

Contencioso e Notariado
Limpeza, Higiene e Conforto
Outros Serviços

    Colonias/Actividades Culturais     

   Alimentacao                        

    Outsourcing

    Outros

Rendas e Alugueres

Energia e Fluidos 
Electricidade
Combustíveis

Água

Outros
Deslocações, Estadas e Transportes

Deslocações e Estadas

Transportes de Pessoal
Transportes de Mercadorias
Outros

Serviços Diversos

   Outros Materiais                   

   Cons.Rep.-Outros                   
Outros

Materiais
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório

Artigos para Oferta
Material didático

Outros

   Vestuario e Calcado                
   Medicamentos e Artigos de Saude    

Material Informatico   

Honorários

Comissões

Conservação e Reparação            

   Cons.Rep.-Edificios                
   Cons.Rep.-Veiculos                 

Outsourcing Transportes

Gastos

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Subcontratos

   Cons.Rep.-Equipamentos             

Traço União

Outros(CEP)
Serviços Especializados

Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
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Orçamento 2021
Orçamento 

2021

Diferença 

2021-2020

3.897.439,70 3.761.333,27 136.106,43

2.842.038,40 2.787.794,65 54.243,75
245.003,16 246.831,09 -1.827,93
599.666,83 586.548,13 13.118,70

52.593,11 50.361,36 2.231,75
7.788,88 9.429,36 -1.640,48

150.349,32 80.368,68 69.980,64
5.602,54 5.660,52 -57,98
36.651,23 31.817,55 4.833,68
93.380,55 30.015,89 63.364,66
10.050,00 9.519,24 530,76
4.665,00 3.355,48 1.309,52

0,00 0,00 0,00

87.196,10 61.645,43 25.550,67

0,00 0,00 0,00
87.196,10 61.030,43 26.165,67

0,00 615,00 -615,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

307.446,66 351.563,71 -44.117,05

3.240,38 2.870,00 370,38
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

304.206,28 348.693,71 -44.487,43

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

4.392,80 3.678,00 714,80
242.164,53 293.973,91 -51.809,38

0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00
42.648,95 36.041,80 6.607,15

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5.409.298,50 5.262.864,15 146.434,35

   Multas e Penalidades               

PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR

PROVISÕES DO PERÍODO

OUTROS GASTOS E PERDAS

Impostos e taxas
Descontos Pronto Pagamento Concedidos
Dívidas Incobráveis

Outros
   Correções Periodos Anteriores      

   Donativos                          
   Quotizacoes                        
   Bolsas a Formandos                 

TOTAL DOS GASTOS

   Campanha do Pirilampo Mágico
   Gratificações dos clientes

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Juros Suportados
Diferenças de Cambios Desfavoráveis

Outros Gastos/ Perdas de Financiamento

PERDAS POR IMPARIDADE

Perdas em Inventários              

GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações Certas
Remunerações Adicionais
Encargos sobre Remunerações

Seguros de Acidentes de Trabalho
Indemnizações

Outros Gastos com o Pessoal

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

   Outros Gastos com o Pessoal-Formação Prof.

   Outros Gastos com o Pessoal-Medic.Trab.
   Outros Gastos com o Pessoal-Hig.Seg.
   Outros Gastos com o Pessoal-Estag.Prof.
   Outros Gastos com o Pessoal-Vest.e Calçado

   Outros Gastos com o Pessoal-Outros

Gastos

Propriedade de Investimento        

Activos Fixos Intangiveis          
Activos Fixos Tangiveis            
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Orçamento 

2022

Orçamento 

2021

Diferença 

2022-2021

50.000,00 30.000,00 20.000,00

1.181.123,09 1.258.421,51 -77.298,42

463.895,38 427.894,15 36.001,23
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

717.227,71 830.527,36 -113.299,65

7.500,00 3.000,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00

3.902.780,59 3.884.661,21 18.119,38

3.832.947,47 3.807.399,78 25.547,69

2.026.585,40 2.068.569,75 -41.984,35
369.891,68 389.151,79 -19.260,11

1.116.381,71 1.059.740,38 56.641,33

0,00 0,00 0,00
298.204,79 279.038,61 19.166,18

41.801,60 1.761,85 40.039,75
15.000,00 18.000,00 -3.000,00

591.982,74 654.746,30 -62.763,56
48.118,13 33.279,84 14.838,29

73.648,14 27.444,31 46.203,83
47.626,31 45.469,47 2.156,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

320.088,68 289.937,86 30.150,82

197.802,00 183.428,57 14.373,43
122.286,68 106.509,29 15.777,39

0,00 0,00 0,00

69.833,12 77.261,43 -7.428,31

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

135.336,86 107.685,64 27.651,22

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

135.336,86 107.685,64 27.651,22

0,00 0,00 0,00
92.805,59 67.613,50 25.192,09
30.000,00 30.000,00 0,00

11.631,27 8.332,14 3.299,13
900,00 1.740,00 -840,00

500,00 0,00 500,00

500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00

5.277.240,54 5.283.768,36 -6.527,82

-132.057,96 20.904,21 -152.962,17

   Imputação de Subsídios para Investimentos
   Campanha Pirilampo Mágico

   Donativos                          

Rendimentos Suplementares
Descontos Pronto Pagamento Obtidos
Recuperação de Dívidas a Receber

Outros
   Correções de Periodos Anteriores   

Juros Obtidos
Outros Rendimentos Similares

TOTAL DOS 
RESULTADO LÍQUIDO

   Outros                             

JUROS DIV. E OUT. REND. SIMILARES

Atividades Culturais/Colónias

IEFP/FSE-Med.Incent.Empreg

IEFP/FSE-FP
IEFP/FSE-IAOQE

Rend. e ganhos em inv. não financ. - Alienações

De perdas por Imparidade

VARIAÇÕES INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS     
Instituto da Segurança Social      
Ministerio da Educação             

IEFP/FSE

Autarquias                         

Outros Entes Publicos              

REVERSÕES

VENDAS

Rendimentos

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Matric. e Mens.Utentes             
Descontos e Abatimentos            

IEFP/FSE-POR LISBOA

OUTRAS ENTIDADES

Ganhos em Inventários              

IEFP/FSE-AC   

Outros Serviços                    

De Depreciações e de Amortizações

IEFP/FSE-CEP Red.Prod.Tr.     
IEFP/FSE-CEP Sub.Estag   
IEFP-CEP Manutenção

IEFP/FSE-Estag.Profiss.   
IEFP/FSE-POPH   

Autarquias-CMS                         
Autarquias-JF                         

De Provisões

GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente plano de atividades e orçamento para o ano de 2022 ainda se reveste de grande incerteza 

sobre o panorama político e de possíveis alterações derivadas da gestão pandémica. Os fundos geridos 

pelas diversas entidades poderão não ser disponibilizados no tempo previsto, pelo que alguns 

investimentos poderão não ser financiados como esperamos. Alguns destes investimentos não poderão 

ser mais adiados, nomeadamente o investimento na requalificação do Lar 2. O orçamento para 2022 prevê 

a concretização desta obra, mesmo que o custo desta seja maior em relação ao inicialmente previsto.  Esta 

é a principal razão do desvio do orçamento relativamente a 2021.  

Também no orçamento já é percetível o impacto da subida o Ordenado Mínimo Nacional (OMN), apesar de 

ao momento de elaboração do presente plano não estar finalizada a negociação em concertação social. 

Este valor representa 72% de todos os gastos do CECD, daí que qualquer alteração terá sempre grande 

impacto no orçamento e na gestão da sustentabilidade financeira da Cooperativa.  

Outro enfoque é no custo energético previsto. Em 2022 tentaremos reduzir este custo através de 

investimento em soluções de poupança energética e em energias renováveis, através da submissão de 

candidaturas que prevejam o apoio à transição energética. 

 

Este é um orçamento exigente que terá se ser acompanhado com grande controlo dos gastos e nos 

investimentos realizados. Em 2022 não haverá capacidade financeira do CECD para assumir alguns 

investimentos importantes, pelo que estes terão de recorrer a outras formas de financiamento, 

nomeadamente na aplicação de candidaturas a projetos, a doações, ou à realização de ações de 

angariação de fundos. Também as atividades que realizemos poderão criar valor acrescentado e contribuir 

para a sua sustentabilidade.  

Este é um Plano que exige grande plasticidade, uma vez que poerá ter de responder a situações 

imprevistas. Seja porque se ultrapassou a situação pandémica e conseguiremos fazer muito mais do que 

aqui se encontra previsto, seja porque não conseguiremos atingir os objetivos que aqui nos propomos 

porque o pior cenário se verificou e a situação pandémica perdura e poderá obrigar a novas medidas 

restritivas. 

Seja a situação que teremos em 2022, o CECD – Cooperativa para a Inclusão, continuará a desempenhar a 

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

CECD, 11 de novembro de 2021. 
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