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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A realização deste Plano de Atividades e Orçamento para 2023 reveste-se de grande incerteza. 

Desde os impactos que ainda se fazem sentir decorrentes da situação pandémica que vivemos 

durante mais de 2 anos, a evolução da guerra na Europa e a evolução da situação económica 

mundial, fazem deste um exercício mais difícil. No entanto, sabemos que mesmo neste cenário de 

grande incerteza, teremos a reação necessária para fazer face aos acontecimentos e, tal como 

demonstrado no passado, sabemos que podemos contar com a participação de todos os que 

constituem o CECD para ultrapassar os desafios que nos colocam. É pela agilidade, a capacidade de 

resposta, em nos adaptarmos às circunstâncias, que reside a nossa força e resiliência, tal como o 

demonstrámos no passado. É nos princípios do cooperativismo e de espírito de interajuda que reside 

a nossa força e que nos faz acreditar que conseguiremos ultrapassar os desafios que ainda virão, 

mesmo que sintamos que não temos os recursos ideais disponíveis. 

O Conselho de Administração vem agradecer e reconhecer o esforço de todos na persecução da 

nossa Missão, na manutenção dos padrões de qualidade e de atendimento a todos aqueles que 

apoiamos e com que cooperamos.  

 

2. ENQUADRAMENTO  

O Plano de Atividades para 2023 foi elaborado tendo por base o desenvolvimento e atualização 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 anos e a imprevisibilidade 

económica de 2023 e posterior. 

No Plano de Atividades 2023 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 dos últimos anos, mas também de previsão para 2023. A Estratégia 

Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 (ENIPD) continuará a ter impacto nos 

próximos anos sobre as políticas de apoio, das atividades e dos serviços desenvolvidos. Assim como 

esperamos que tenha impacto o Compromisso de Cooperação 2021-2022 celebrado entre o Governo 

e o Setor Solidário e Social para reforço das parcerias estabelecidas. 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.  Os 

documentos mais recentes produzidos pela Comissão Europeia, tais como a Estratégia sobre os 
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Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030 (publicado em maio de 2021) definem um conjunto 

de novas ferramentas que teremos de acompanhar, traduzindo-se na prática e na transformação dos 

serviços que prestamos, dos quais salientamos: AccessibleEU (Centro de Conhecimento Europeu 

com identificação de boas práticas em todos os Estados-Membros sobre acessibilidade e inclusão a 

ser lançado em dezembro de 2022); Cartão Europeu de Deficiência (para efeitos de deslocação ou 

mudança de residência para as pessoas com deficiência obterem o apoio que necessitam a ser 

lançado até dezembro de 2023); Orientações para uma vida autónoma e inclusão na comunidade  

(Guia de habitação acessível e apoio comunitário a ser publicado em dezembro de 2023); Quadro de 

Serviços Sociais de Excelência (Certificação de Qualidade de serviços dirigidos a pessoas com 

deficiência a ser publicado em 2024); Constituição da Plataforma para a Deficiência (grupo de peritos, 

autoridades nacionais, organizações do setor e a Comissão Europeia, que apoiam a aplicação da 

estratégia sobre a implementação da Convenção); e a nova estratégia de recursos humanos da 

Comissão Europeia (ações destinadas a promover a diversidade e a inclusão das pessoas com 

deficiência, já publicado). Também como documentos internacionais que os influenciam, tais como a 

Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável com a definição de Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) incrementalmente mais ambiciosos e de maior complexidade. 

Acompanharemos os diversos avisos de candidaturas das plataformas de financiamento e apoio às 

respostas sociais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assim como outras plataformas de 

apoio e financiamento que permitam reduzir custos operacionais e aumentar a oferta de serviços 

para o nosso público-alvo. 

3. ANÁLISE DA ENVOLVENTE EXTERNA 

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

variáveis que poderão ocorrer em 2023 em cada um dos seus fatores e que seguramente influenciarão a 

dinâmica desenvolvida na nossa intervenção: 

 

 

Fatores Económicos 

Iniciando pelo fator que mais impactará o ano de 2023, teremos os fatores económicos que caracterizarão 

todo o ano de 2023. Tal como se tinha previsto em 2021 no nosso Plano de Atividades para 2022, 

concretiza-se o “cenário preocupante de possível crise energética que se poderá intensificar em 2022”. 

Muitos indicadores económicos apontam para uma possível recessão económica, com continuidade do 

aumento da taxa de inflação e aumento das taxas de juros. O aumento dos custos energéticos 

(eletricidade, gás, combustíveis) trarão grande pressão a toda a atividade económica, atingindo, 

naturalmente com grande impacto, o terceiro setor. É incontornável a necessidade de redução desta 

dependência, por aspetos económicos, mas também ambientais, contribuindo para isso a redução do seu 

consumo, mas principalmente pela criação de formas alternativas de consumo, nomeadamente na 

possibilidade em produzir a própria energia. Será incomportável para o CECD assumir este aumento de 

custos a médio prazo, tendo para isso de criar alternativas mais sustentáveis para continuar a prestar o 

apoio e cumprir com a sua missão.  
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A diminuição da atividade económica também fará com que seja mais desafiante reunir os apoios 

financeiros necessários por via de angariação de fundos na nossa comunidade local. De forma a manter o 

apoio da nossa comunidade teremos de nos diferenciar e melhorar a relação que estabelecemos com 

estes, cimentando a relação de confiança criada, com informação clara, geradora de impacto e de bem-

estar social. 

O aumento dos preços de bens e serviços afetará todos e teremos também de estar preparados para 

responder às necessidades das pessoas que apoiamos, das suas famílias, dos nossos trabalhadores, dos 

nossos fornecedores e de parceiros com quem desenvolvemos atividades em conjunto. 

 

Fatores Políticos 

Diretamente decorrentes dos desafios económicos previstos para 2023, teremos decisões políticas 

importantes a serem tomadas para o controlo da subida do custo de vida e de medidas de proteção dos 

mais vulneráveis. Como aspeto positivo e de estabilidade, teremos a estabilidade política que é 

acompanhada por uma maioria parlamentar em que as decisões poderão ser tomadas de forma mais 

célere. 

É plausível que serão tomadas medidas governamentais de apoio às organizações setor social e solidário 

que poderão minimizar o aumento dos custos, mas que nunca os poderão compensar na totalidade. Este 

apoio poderá vir de um apoio extraordinário, ao exemplo de anos anteriores devido à pandemia, por via do 

aumento da comparticipação dos contratos de cooperação existentes, por via da redução dos encargos 

sociais associados aos contratos de trabalho, ou outros. Existe grande incerteza sobre que medidas 

poderão ser negociadas em concertação social, uma vez que diferentes medidas apoiam de forma 

diferente, diferentes respostas sociais.  

Outra decisão que muito impactará a nossa atividade é a concertação social entre a Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e a Federação Nacional dos Sindicatos dos 

Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), onde se refletirá o aumento do Salário Mínimo 

Nacional e a sua repercussão nos restantes níveis salarias. O CECD acompanhará esta evolução e analisará 

a possibilidade de se afastar da tabela mínima de vencimentos definida, em função da publicação do 

respetivo boletim de trabalho e emprego e da execução financeira ao longo do ano de 2023. 

Não prevemos que se altere a prioridade do governo no apoio à criação de novas respostas sociais, pelo 

que a criação de vagas para lar residencial para pessoas com deficiência continuará a não ser uma 

resposta prioritária para financiamento. No entanto, esta reposta de lar para as pessoas que apoiamos 

continua a ser uma grande prioridade (identificada desde 2017 que resultou na candidatura ao Programa 

de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – PARES 3.0), pelo que se irá desenhar um projeto de 

implementação faseada com resposta de lar residencial e estrutura residencial para pessoas idosas, 

desenhado como uma resposta para residentes e famílias poderem coexistir no mesmo espaço. Por outro 

lado, utilizaremos as oportunidades divulgadas para criação de novas respostas sociais e serviços onde se 

inserem: a) as residências de autonomização e inclusão; b) a certificação de competências para acesso ao 

mercado de trabalho das pessoas com deficiência; c) o acesso ao emprego e dinamização do 
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autoemprego; d) de acesso a Atividades Socialmente Úteis (ASU) e voluntariado inclusivo; e) de acesso à 

cultura, ao desporto e lazer em ambientes inclusivos; f) contribuindo para o conhecimento, a investigação, 

a inovação, o desenvolvimento e a disseminação da informação sobre a área da deficiência e a inclusão. 

   

Fatores Sociais  
Claramente haverá forte impacto social num cenário económico tão desafiante como aquele que se 

espera em 2023. Para além do aumento do custo de vida já anteriormente referido, teremos um forte 

impacto do aumento dos custos relacionados com a habitação. Seja por via do aumento das rendas de 

habitação, seja por aumento dos custos dos empréstimos decorrentes da aquisição de habitação. Teremos 

de estar atentos às pessoas apoiadas, às suas famílias e aos nossos trabalhadores, para os podermos 

acompanhar e procurar soluções que evitem situações limites. A nível das respostas sociais o CECD sente, 

com grande impacto, o envelhecimento das pessoas e a complexificação das necessidades das pessoas 

com maior intensidade de apoio, mas também as exigências dos novos e futuros clientes para soluções 

personalizadas de acordo com as suas necessidades e motivações. Como se já tem vindo a observar, a 

disponibilidade das famílias pagarem pelos serviços prestados tem vindo a diminuir e esperamos que esta 

tendência se acentue em 2023. A não atualização das prestações sociais para a inclusão vem também 

contribuir para esta falta de disponibilidade. A criação de respostas, serviços e atividades com menor 

intensidade de apoio, com maior flexibilização, especificamente dirigidas às necessidades e desejos dos 

nossos clientes, em contexto inclusivo, e que desta resposta resultem menores custos para as famílias, 

poderão servir para dar resposta a potenciais clientes que, de outra forma, não terão apoio.  

A diferenciação das respostas a pessoas com diferentes necessidades de apoio, vem complementar a 

oferta dos serviços à nossa população-alvo, podendo mesmo algumas destas atividades não serem 

respostas tipificadas pelas entidades de tutela. A não tipificação de uma atividade ou serviço não deverá 

ser limitadora da sua implementação. 

 

Fatores Tecnológicos 

O processo de digitalização, o trabalho remoto, as reuniões online, são hoje uma realidade incontornável e 

continuarão a sê-lo em 2023 ainda com maior intensidade. Sendo a digitalização um fator diferenciador de 

apoio a projetos europeus e nacionais, estes terão de estar sempre presentes em novas respostas, serviços 

e atividades a serem criadas, 

O acesso fácil e amigo do utilizador à informação, a conteúdos e partilha de conhecimento será prioritário 

para 2023. Este permitirá intensificar o teletrabalho, a comunicação mais acessível de clientes, famílias e 

parceiros, de envolver a comunidade local nas nossas atividades e de divulgação dos serviços que 

oferecemos. 

Os níveis de ataques informáticos a empresas e instituições de todas as dimensões, com roubo de 

informação, restrições ao acesso mediante o pagamento de resgate (ransomware), tem vindo a subir e não 
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se espera que diminua em 2023. A facilidade de acesso à informação disponibilizada pelo CECD a todos os 

cooperadores vem também acompanhado de um aumento do risco de acesso indevido e destruição ou 

restrição de acesso a todos. A informação a ser disponibilizada de acesso livre terá sempre em 

consideração aspetos de segurança informática, sabendo que a segurança total é hoje uma 

impossibilidade. 

 

4. ANÁLISE DA ENVOLVENTE INTERNA 

 

Para o ano de 2023, 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 e Capacitação para a 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. 

 

 

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). 2023 

continuará a ser 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 encontram. Continua-se a sentir o impacto da 

pandemia no desenvolvimento das crianças que apoiamos e na sua transição para a escolaridade 

obrigatória. Iremos continuar a trabalhar para minimizar este impacto e servir de facilitadores a uma 

integração escolar plena. Prevemos que as crianças e famílias sejam apoiadas em formato presencial em 

2023, estando preparados para algum apoio que tenha de ser dado à distância. 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. A participação no Projeto Europeu Burnout Free continuará 

a exigir a realização de trabalho de investigação na área e de participação em reuniões. 

 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) candidatou-se a nova acreditação em julho de 2022, levada a 

cabo pela Direção Geral da Educação (DGE), tendo sido concedida por um período de mais um ano. Uma 

vez que o contrato de cooperação com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) de 2022-

2023 foi rececionado em finais de agosto, o CRI pôde iniciar a sua atividade na segunda semana do início 

do ano letivo, nos Agrupamentos de Escolas parceiros. 

Tal como no ano letivo transato, deparámo-nos com um aumento significativo de alunos sinalizados em 

contexto de Jardim de Infância, situação que levou a um atraso no início dos apoios, devido à dificuldade 

das escolas e respetivas Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) em priorizar 

casos para intervenção do CRI. 
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Neste momento, a equipa é formada por 19 técnicos especializados, sendo que ainda tem em falta um 

terapeuta da fala para intervir num agrupamento de escolas, situação de difícil resolução, tendo em conta 

a escassez destes técnicos no mercado de trabalho. 

Prevê-se que em 2023 a intervenção se mantenha em formato presencial. Pretendemos continuar uma 

articulação constante e próxima com a 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.  

Prevemos continuar a apoiar a implementação dos Planos Individuais de Transição (PIT) dos 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 Plano Individual de Transição para a vida pós-escolar (PIT), sempre que solicitado pelas 

EMAEI, no desenvolvimento de experiências socioprofissionais e de sensibilização para áreas de formação 

profissional com estes alunos em contextos reais de trabalho, promovendo 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. 

 

 

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) projeta 2023, tomando como referência a 

legislação em vigor, portaria n.º 70/2021 de 26 de março; a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas 

com Deficiência (ENIPD 2021-2025) e os princípios estratégicos delineados pelo Conselho de 

Administração do CECD.  

Numa inquietude que desafia a fazer diferente e melhor, o plano de atividades do CACI 2023 parte de uma 

reorganização estrutural e metodológica, assente na Abordagem Centrada na Pessoa, nos princípios da 

interdependência e na metodologia do Gestor de Caso, com vista à criação de relações equitativas de 

partilha, num referencial de empatia, confiança e afeto, essenciais para delinear projetos de vida tendo em 

linha de conta a individualidade da Pessoa Apoiada, as suas filiações afetivas e redes de apoio. 

Para cada dimensão, foi delineado um plano de ação diferenciado, considerando atividades significativas, 

objetivos específicos e resultados esperados. Em 2023, a nossa prioridade será a “Família”. Teremos, 

também, especial atenção à área da Capacitação e Empregabilidade; Ambiente Digital Inclusivo; Produção 

Artística e Artesanal; Desporto, Cultura e Lazer; Voluntariado Inclusivo; Bem-Estar dos Colaboradores e a 

Mobilidade, Cooperação e Capacitação das Pessoas Apoiadas. Tendo em conta a necessidade de maior 

qualificação dos Colaboradores, retomaremos a formação ECC – European Care Certificate e o espaço de 

Mentoria EMISC, indicando para formação, cuidadores de primeira linha. 

Procuraremos contribuir para o diagnóstico de necessidades junto da área de Inovação e Estudo de 

Projetos, com vista à procura ativa de fundos internacionais de apoio, no garante da melhoria contínua dos 

nossos serviços e na procura de fontes de financiamento complementares, numa tentativa de atenuar o 

impacto das variáveis externas, no aumento da sobrecarga financeira para as famílias e dificuldades de 

atualização remuneratória de todos as categorias profissionais.  

Famílias 
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Se para qualquer família é cada vez mais difícil conciliar a vida profissional com a vida familiar, sobretudo 

com a tarefa de cuidar, para núcleos familiares onde há uma pessoa com maior necessidade de apoio, a 

dificuldade é, exponencialmente, maior. Se associarmos a esta questão, o envelhecimento das Pessoas 

Apoiadas e seus familiares temos motivos fortes para acreditar que só num trabalho de parceria e 

corresponsabilização, onde a Pessoa Apoiada tem a sua Voz mas a Família, que a securiza, tem também 

um espaço ativo de participação e envolvimento, poderemos avançar e pensar em soluções mais 

personalizadas, flexíveis e desinstitucionalizadas. Convidar as famílias a estar na vida das organizações é 

criar espaço para promover e garantir o exercício pleno da cidadania e inclusão. Neste sentido, 

pretendemos criar dinâmicas de participação que irão desde o convite às famílias para participarem nas 

oficinas artísticas do CACI; passando pela criação de espaços informativos de discussão de temas do seu 

interesse, nomeadamente, prestações sociais, regime do maior acompanhado, autonomia e vida 

independente, estatuto de cuidador informal, entre outros, até à reativação dos grupos de cuidadores, de 

caráter operativo, de partilha e interajuda, de onde pretendemos, convidar à participação de elementos 

significativos da rede familiar, nomeadamente, os irmãos das Pessoas Apoiadas e outros significativos, 

muitas vezes quem assume a sua representação legal. Na prossecução do alinhamento estratégico do 

CECD, é intenção do CACI continuar a agir, contribuindo para a ampliação da resposta social: Lar 

Residencial para Pessoas com Deficiência e criação de uma nova resposta - Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI). É, pois, necessário realinhar nova caracterização das necessidades dos cuidadores 

informais das Pessoas Apoiadas com grande dependência bem como avançar com técnicas e estratégias 

de avaliação de fatores de risco, fatores de proteção e intervenção em crise, em contexto familiar, 

pressionando, com estes dados, as entidades de tutela, num apelo para a resolução de um problema que 

é de Todos. O reforço dos apoios terapêuticos direcionados às Pessoas Apoiadas com maior dependência 

será também uma prioridade, nomeadamente, pela continuidade dos espaços de bem-estar, com o 

reforço possível do rácio de recursos humanos, no garante de respostas mais personalizadas, centradas no 

bem-estar físico e emocional das Pessoas Apoiadas. É, ainda, nossa intenção, convidar as Famílias a 

traçarem, connosco, o Plano de Atividades do CACI para o ano de 2024, conscientes de que a interação e 

parceria que for criada durante 2023 será determinante no garante deste objetivo. 

Capacitação e Empregabilidade 

Em 2023 pretendemos continuar a criar condições de contexto promotoras da empregabilidade, 

trabalhando de forma sistémica com Pessoas Apoiadas, Famílias, Entidades Empregadoras e Comunidade. 

O objetivo geral será contribuir para ambientes inclusivos facilitadores da capacitação e emprego. 

Continuaremos, através da Oficina de Capacitação e Empregabilidade – BLU, a cuidar com a maior 

dedicação e afeto, do Parque Urbano de Mira Sintra e assegurar trabalho junto de mais duas entidades 

privadas. Iremos avançar para a sensibilização e prospeção de novas empresas, potencialmente, recetoras 

de ASU – Atividade Socialmente Útil, consciencializando-as sobre a importância de implementação de 

 modelos  de gestão  inclusivos. Reforçaremos, também, a avaliação de perfis e motivação das Pessoas 

Apoiadas para novas ASU. Iremos ainda apostar na formação e capacitação à medida, criando um guião 

orientador de boas práticas para Pessoas Apoiadas, Famílias e Entidades Empregadoras, através da 

sistematização de conteúdos pertinentes, contando com a consultoria dos elementos do grupo de 

Autorrepresentação.   

Ambiente Digital Inclusivo 
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A acessibilidade digital é um requisito fundamental para o exercício de uma cidadania plena. Teremos um 

conjunto de ações direcionadas para a ampliação de ambientes digitais acessíveis e resilientes promotores 

de acessibilidade à informação e comunicação. Continuaremos a utilizar o portal @CECD – Portal 

Multimédia de Recursos Digitais, Apoio e Comunicação à Distânci@ - como plataforma agregadora de 

pessoas, grupos, ferramentas, atividades, jogos, experiências, na ótica do Cuidador Formal/Profissional, 

mas também permitindo o acesso universal a atividades, em formato acessível. Será intensificada toda a 

dinâmica da gestão das redes sociais, numa lógica de sensibilização comunitária para a valorização e 

diferenciação positiva das Pessoas Apoiadas. Ao longo de 2023, pretendemos dotar um grupo de Pessoas 

Apoiadas de competências digitais para colaborarem, num futuro próximo, na gestão dessa dinâmica. A 

área de comunicação e tecnologia terá um papel ativo no estabelecimento de pontes entre as várias áreas 

de intervenção, criando ferramentas acessíveis e personalizadas de suporte, sob a forma de tutoriais de 

apoio e materiais de capacitação, em formato acessível, direcionados a Pessoas Apoiadas, Colaboradores 

e Entidades Empregadoras. 

Produção Artística e Artesanal 

Continuaremos a ter em funcionamento diversas Oficinas de Capacitação, recorrendo a diversos 

mediadores artísticos e no trabalho com diferentes matérias primas naturais, sempre que possível, com a 

marca da sustentabilidade ambiental. Pretendemos projetar, a produção CACI, sob o lema “Feito à mão 

com mil afetos” através das nossas Oficinas IN convidando a comunidade a aprender diferentes técnicas 

artesanais e artísticas, num processo ensino-aprendizagem conduzindo por Pessoas Apoiadas/Mentores 

de Inclusão Artística. Por via das nossas Oficinas OUT, pretendemos disseminar esta oferta formativa e de 

capacitação em espaços da comunidade. Dar visibilidade ao trabalho realizado nas nossas oficinas é dar 

visibilidade à eficiência, à criatividade e ao afeto, numa lógica de humanização e respeito pela 

individualidade. Pretendemos projetar este trabalho através do lançamento do Catálogo “Produção CACI  

2023”. 

Desporto, Cultura e Lazer 

Continuarão ativos os protocolos de cooperação estabelecidos com diversas estruturas comunitárias, 

assegurando uma oferta desportiva variada, concorrendo para a saúde e bem-estar físico e emocional das 

Pessoas Apoiadas. Voltaremos a apresentar candidatura ao Programa Nacional de Desporto para Todos  

(PNDpT). Procuraremos, através de donativos e candidaturas a projetos, encontrar fontes de financiamento 

para assegurar o acesso a programas culturais e para a realização dos programas de férias tão importantes 

para as Pessoas Apoiadas como para o descanso das suas famílias. 

Voluntariado Inclusivo e Receção de Estágios 

O Voluntariado inclusivo é um dos dezassete objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização 

das Nações Unidas – ONU. Através do voluntariado, é possível reduzir as desigualdades, empoderar e 

promover a inclusão social, económica e política de todos. Na prossecução da nossa missão, no CACI, 

pretendemos reforçar o envolvimento de voluntários, numa articulação estreita com o voluntariado jovem 

dinamizado pelas Juntas de Freguesia e as Uniões de Freguesias do Concelho de Sintra, bem como de 

quem nos procure, inclusivamente, a título individual.  

As formas, as diferenças e a diversidade celebram-se quebrando barreiras e desconstruindo preconceitos. 

Continuaremos também a manter ativos protocolos com diversas estruturas educativas do ensino superior, 

para a receção de estágios. 
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Colaboradores 

Os recursos humanos são o motor de toda a dinâmica CACI. Zelar pelo seu bem-estar emocional e físico é 

fundamental. Sem a sua motivação, envolvimento, presença, cuidado e afeto, as Pessoas Apoiadas teriam 

certamente dias menos felizes e as famílias sentir-se-iam menos seguras e confiantes. Assim é importante, 

não só apostar na sua formação e qualificação, mas também no seu bem-estar emocional e físico; no seu 

reconhecimento e valorização. Neste sentido, serão desenvolvidas atividades direcionadas também aos 

colaboradores, nomeadamente, no âmbito da prevenção de lesões musculoesqueléticas fruto de trabalho 

rotineiro e potenciadoras de períodos de absentismo. 

Planeamos um ano adverso, dotado de forte imprevisibilidade e pleno de indefinições, mas há uma certeza 

que une a equipa CACI: juntos somos mais, mais coesos, mais solidários, mais afetivos. Para 2023: coragem, 

autenticidade, presença, bom senso e foco para continuar a assegurar a qualidade dos nossos serviços e 

assim contribuir para a felicidade das Pessoas Apoiadas. 

 

 

O Centro de Formação Profissional (CFP) para o ano de 2023 irá centralizar a sua intervenção no 

desenvolvimento das Ações Formativas Iniciais e Contínuas, já aprovadas na Candidatura 18 LVT 2021. Irá 

trabalhar para o alargamento do leque de novas certificações de diferentes áreas de formação, assim 

como, trabalhar em novos conteúdos formativos para se candidatar a novas Ações de Formação 

Continuas. 

No âmbito do 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). 

Continuaremos a desenvolver as parcerias com as Escolas do Ensino Básico e Secundário, do Concelho de 

Sintra e Amadora, para o desenvolvimento de experiências socioprofissionais dos alunos abrangidos por 

PIT – Planos Individuais de Transição. 

No que concerne ao projeto nacional INCORPORA iremos continuar a disseminá-lo junto do tecido 

empresarial do Conselho de Sintra, com o objetivo de integrar profissionalmente o maior número possível 

de beneficiários. 

De forma a promover a inclusão dos formandos em mercado de trabalho o Centro de Formação 

Profissional continuará a apostar na componente de Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT). 

Para o ano de 2023 é objetivo do Centro de Formação Profissional implementar momentos formativos e de 

reflexão para a equipa numa perspetiva de melhoria contínua face ao seu âmbito atuação.  

 

No Centro de Emprego Protegido (CEP - Curva Quatro), continuaremos o nosso trabalho em 

2023, mantendo o foco na nossa Missão - O emprego e qualidade de vida das pessoas que apoiamos, 

através de duas linhas de intervenção complementares: 

A Prestação de serviços e venda de produtos aos nossos clientes e parceiros (função produção); 

A prestação de apoio psicossocial às pessoas apoiadas e suporte às equipas de cuidadores (função 

Reabilitação). 
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O Serviço de Psicologia continuará a trabalhar nas seguintes áreas de intervenção: resolução e mediação 

de conflitos em contexto de trabalho; promoção de competências profissionais, pessoais e sociais 

necessárias à vida profissional e pessoal, bem como na promoção de coesão e união do grupo e do seu 

sentimento de pertença para com a Cooperativa. Estas áreas de intervenção serão trabalhadas através de 

a) sessões em posto de trabalho, b) apoio em contexto individual c) sessões de mentoria em grupo aos 

chefes de equipa) e d) sessões de equipa local em posto de trabalho. 

O Serviço Social terá como foco a capacitação e a salvaguarda dos direitos das pessoas apoiadas e 

suas famílias, com destaque para as seguintes áreas de intervenção: a) Implementação de programa 

de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, dirigido aos colaboradores em regime de 

emprego protegido - programa “Eu sou Capaz”. Este programa terá por base a metodologia do 

projeto IDP Living; b) Apoio aos colaboradores em regime de emprego protegido e suas famílias no 

âmbito dos processos de Maior Acompanhado; c) Apoio social (individual e familiar) de acordo com as 

necessidades manifestadas e identificadas; d) Apoio e acompanhamento nos processos de transição 

para o mercado normal de trabalho dos colaboradores em regime de emprego protegido que 

manifestem esse desejo e competência; e) Implementação e dinamização do grupo de 

autorrepresentação, dirigido aos colaboradores em regime de emprego protegido. 

A equipa psicossocial, acionará as parcerias necessárias junto dos recursos da comunidade 

envolvente, caso a caso, para garantir que os colaboradores têm a resposta adequada às suas 

necessidades (consultas de medicina geral e familiar, consultas de especialidade, serviços de lazer, 

eventos culturais, etc.). 

Continuaremos a integrar os produtos dos projetos transversais, Ventos de Inclusão, 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, dinamizados pela gestão de projetos do CECD, de acordo com as 

necessidades das pessoas apoiadas e suas famílias. 

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, uma 

vez que o serviço de Construção e Manutenção de Espaços Verdes e de Lavandaria 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. Manteremos em 2023, 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. 

 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2023 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 13/ 42 

 

Nas Unidades Residenciais (UR), a intervenção que perspetivamos continuar em 2023 mantém a sua 

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

capacitação da equipa.  

No próximo ano de 2023 continuaremos a fazer formação à equipa, nomeadamente na área dos cuidados 

personalizados, seja nas questões ligadas às AVD (atividades de vida diária), como nas áreas lúdico-

recreativas. Iremos assim 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), com o objetivo de 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, na prestação dos cuidados básicos de saúde e apoio nas rotinas diárias e através da 

intervenção sócio educativa com vista à capacitação e manutenção de competências dos residentes em 

função da intensidade de apoios necessária em cada Lar. 

Deste modo, no Lar 1 (UR1) iremos continuar a trabalhar a capacidade de decisão responsável, no Lar 3 

(UR3) o foco voltará a incidir no reforço do espírito de equipa entre os residentes e no Lar 3 (UR 4) o 

trabalho será baseado no aumento da cooperação entre residentes. A alteração de estratégias de 

intervenção consistirá num aumento da intensidade dos apoios no Lar 3-UR4 devido à cada vez maior 

dependência dos residentes deste Lar Residencial. 

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, com uma equipa reduzida, no Lar Residencial, é muito difícil 

responder às solicitações para além das questões diárias, que já são também muito desafiantes. 

Tal como no último plano de atividades, vimos deste modo frisar mais uma vez, relativamente à saúde 

mental dos nossos residentes, 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. 

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. 
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Em simultâneo, as obras da Unidade Residencial 2 (designada no quotidiano por UR 2), previstas para 2022, 

terão a sua continuidade em 2023 e esperamos que fiquem terminadas e que seja uma realidade a 

existência de uma RAI (Residencial de Autonomização e Inclusão). 

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

desenvolvidas, a nível macro na nossa Cooperativa. 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Em 2023 continuará a alinhar a intervenção com as orientações 

emanadas pela entidade de tutela, com os objectivos estratégicos do CECD no sentido de ter presente a 

promoção do bem-estar das pessoas mais velhas e com deficiência. 

O envelhecimento das pessoas apoiadas e dos seus familiares convida-nos a olhar em 2023 para o 

redimensionamento do SAD, enquanto resposta necessária para muitas pessoas em situação de 

dependência e/ou com níveis de autonomia pessoal e social, comprometidos, por doença, incapacidade, 

deficiência ou isolamento, condições que não lhes permitem desenvolver as diferentes atividades de vida 

diária cabalmente. 

Para isso propomo-nos a aprofundar a articulação com as pessoas apoiadas pelo CECD, seus significativos, 

entidades parceiras e equipas de outras valências, que possam concorrer para a viabilização do 

alargamento do apoio do SAD de forma sustentada, com possível transversalização de apoios técnicos 

nomeadamente na área do apoio psicossocial, ocupacional e outros. 

O SAD irá continuar a estudar a possibilidade de alargamento da capacidade, nomeadamente noutros 

horários e dias da semana, na tentativa de concorrer para a diminuição de institucionalização dos clientes 

apoiados, conforme necessidades já identificadas. 

No que respeita aos planos individuais da pessoa apoiada, iremos manter o foco no processo de melhoria 

da qualidade de vida, através da realização do processo de avaliação de necessidades, elaboração do 

plano individual e a sua monitorização em parceria com os familiares de referência, procurando que as 

pessoas continuem inseridas no seu meio habitual de vida, com o apoio da equipa e, sempre que possível, 

dos familiares e voluntários. 

Iremos retomar a avaliação de satisfação das pessoas apoiadas pelo SAD com um questionário anual, por 

forma a aferir o grau de satisfação dos clientes.  

Para melhorar os sistemas de registo dos serviços prestados, interação com as equipas de apoio direto em 

tempo real e de gestão da valência, vamos introduzir o sistema My Daily Care, (financiado pelo programa 

Bairro Feliz do Pingo Doce) que nos irá permitir. durante 1 ano, medir o real impacto das alterações que 

serão introduzidas e que poderá gerar uma maior economia de tempo em registos e organização da 

informação, bem como na rentabilização de recursos humanos e simplificação de procedimentos, Este 

sistema contribuirá para a melhoria da gestão dos processos e procedimentos do SAD e ainda ser gerador 

do objetivo da candidatura efetuada ao programa financiado: “Ter mais tempo para cuidar”. 

Assim, em 2023 queremos ativar o encontro presencial com os clientes (sempre que consigam deslocar-

se), familiares de referência e significativos, para pelo menos 3 encontros anuais, em workshops para 

abordagem de temáticas do seu interesse e promoção dos direitos das pessoas mais velhas e com DID. 

Para a prestação dos serviços, manteremos o foco na boa gestão dos recursos materiais e nos recursos 

humanos, imprescindíveis para o “cuidar”. 
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Nos recursos materiais entre outros, destacamos a frota automóvel que necessita urgentemente de ser 

renovada e sobre a qual esperamos que, em 2023 venham a ter resultado as candidaturas de apoio 

submetidas respetivamente ao PRR Mobilidade Verde e ao apoio da Mobilidade Verde da fundação EDP, 

contribuindo desse modo para uma melhoria significativa da valência em termos de sustentabilidade. 

Na área dos recursos humanos, e porque se identificou a necessidade de aprofundar a prestação do 

serviço de apoio psicossocial com clientes e familiares, iremos desenvolver esforços para incluir na equipa, 

numa perspetiva de intervenção multidisciplinar um/a psicólogo/a. Esta equipa que apoiará a elaboração 

do PI (plano individual) e monitorização, revela-se cada vez mais importante para muitos clientes e 

familiares que se confrontam, para além dos problemas de bem-estar físico, também com dificuldades 

emocionais, psicológicas e económicas. Sentimos que se torna imprescindível atender a estas dimensões 

da vida das pessoas apoiadas, querendo por isso, trabalhar para encontrar viabilidade e sustentabilidade 

de integração deste recurso na resposta social.  

  O princípio da solidariedade em que assenta a atividade do SAD continua a regular a prestação dos 

apoios e a relação com as pessoas apoiadas e familiares. Procuraremos manter o equilíbrio entre a 

qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade da valência, continuando à procura de parcerias na 

comunidade para a realização de atividades complementares e inclusivas. 

Também no SAD se mantém o interesse no envolvimento em projetos transversais da Cooperativa que 

concorram para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dos seus destinatários (como o projeto 

de voluntariado Time Banking) e com as entidades parceiras com quem articulamos em rede, no sentido 

de dar suporte à população apoiada, nomeadamente com centros de saúde, hospitais, CMS, Juntas de 

Freguesia, associações culturais e outras organizações similares de apoio a pessoas com deficiência e ou 

mais velhas. 

A formação e bem-estar dos colaboradores da equipa do SAD é também uma prioridade, pelo que a 

estreita colaboração com as áreas de Recursos Humanos e de Inovação e Estudo de Projetos, será 

importante para levar a bom termo as necessidades formativas anuais da equipa. 

Por fim queremos contribuir também para a sustentabilidade da Cooperativa no seu todo, através da 

colaboração em ações planeadas para o efeito e encetar algumas ações de angariação de fundos 

especificamente direcionadas às necessidades do SAD. 

 

A Clínica de Medicina e Reabilitação (CMR) continuará a prestar apoio em terapia da fala através de 

protocolos estabelecidos com escolas e de qualquer pedido individual para este apoio. No espaço da CMR 

continuarão a ser prestadas as consultas de medicina familiar e psiquiatria, a disponibilização de espaços 

de reunião e de centro de operações da campanha pirilampo mágico. Em 2023 prevemos valorizar o 

espaço com diferentes utilizações dos gabinetes para necessidades internas das valências. O espaço da 

piscina que se encontra desativado não será utilizado nem se reiniciará esta atividade. O custo associado à 

requalificação integral do espaço é alto e apenas poderá ser desencadeado por via de financiamento 

externo das obras. 
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5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

5.1 EIXOS ESTRATÉGICOS 

A estrutura dos Eixos Estratégicos definidos mantém-se, no entanto, estes foram atualizados para 

acompanhamento das alterações descritas no ponto do enquadramento e análise PEST deste documento. 

2023 será o ano onde pretendemos que ocorram os maiores investimentos até ao momento dos fundos do 

PRR a que nos pretendemos candidatar.  

Em 2023 pretendemos apresentar um projeto de implementação faseada da nova resposta de lar 

residencial e de estrutura residencial para pessoas idosas, respondendo aos pedidos das famílias das 

pessoas que apoiamos, decorrentes do processo normal de envelhecimento e de intensificação das 

necessidades de apoio, mesmo que o investimento não seja suportado pelo PRR. 

Em 2023 promover-se-á um ambiente de discussão de ideias nas valências sobre oportunidades de 

respostas, serviços ou atividades, novas ou complementares, para uma melhoria da oferta e de aumento 

da resiliência dos próprios serviços. Espera-se que seja dinamizado o banco de ideias, em que poderão ser 

implementadas as ideias em função de alguma oportunidade futura. 

Concentrar-nos-emos em novas candidaturas a projetos multianuais que criem conhecimento, melhorem 

práticas e que apoiem o financiamento das atividades. Pelo conhecimento adquirido e pela rede de 

parceiros internacionais que possuímos, sentimos estar em condições de nos candidatarmos a um projeto 

de maior dimensão. 

A utilização do espaço da CMR, pela ausência de interesse por parte de entidades externas de o 

explorarem, reverterá para uma utilização interna das valências. Em 2023 iniciar-se-á este processo. 

Pretendemos retomar a área da Comunicação, com um enfoque no marketing e na angariação de fundos 

já em 2023. 

Na gestão dos recursos humanos pretendemos reforçar a acolhimento dos novos trabalhadores 

(onboarding), mas também iniciar entrevistas de saída (outboarding) e assim melhor perceber as razões que 

levam os trabalhadores a saírem do CECD. Pretendemos reforçar o espírito cooperativo através da criação 

de um mecanismo ou ferramenta simples que o reconheça. Iremos acompanhar as atualizações dos níveis 

remuneratórios negociados em concertação social para o nosso setor e de realizar subidas salariais em 

função das disponibilidades financeiras da Cooperativa.  

Reagindo ao cenário possível que descrevemos para 2023, procuraremos continuar a consolidar uma 

gestão focada e bem alinhada do ponto de vista estratégico e operacional, apoiada nos quatro eixos 

estratégicos: a Governação, a Inovação, a Sustentabilidade e a Qualidade. 

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

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

intervenção. 
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EIXO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 
METAS 

2023 

1.  

GOVERNAÇÃO 

- CONSOLIDAR O 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 

- CRIAR SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE PERMITAM A 
REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS 

 

REDUÇÃO DOS CUSTOS 
ASSOCIADOS À ENERGIA 
E COMBUSTÍVEIS 

25% 

3.  

INOVAÇÃO 

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

N.º DE PROJETOS 

3 

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

RESPOSTAS 
COMPLEMENTARES 
EXISTENTES 

2 

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 

- TORNAR O ACESSO AOS CONTEÚDOS DE 
QUALIDADE E CONTROLO MAIS FÁCIL 

- TRANSPOSIÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA 
PLATAFORMA DIGITAL SEM A NECESSIDADE DE 
ACESSO AO SERVIDOR 

N,º DE PROCESSOS E 
CONTEÚDOS ACESSÍVEIS 

 10 

- CRIAÇÃO DE UM REFERENCIAL DE MEDIÇÃO DE 
IMPACTO DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO CRIADO 

1 

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

6.1 CLIENTES INTERNOS 

Para o ano de 2022, prevemos apoiar um total de 1399 clientes, mais 103 que o previsto em 2022, com 301 

clientes internos e 1098 clientes externos, de acordo com as Respostas Sociais e Serviços que temos 

atualmente, com um quadro de pessoal correspondente a 212 colaboradores. 

 

VALÊNCIA SERVIÇOS/ ACORDOS 
PREVISTO  

PARA 2022 
PREVISTO  

PARA 2023 

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  13 13 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE ASSISTENTE FAMILIAR E APOIO À 
COMUNIDADE  14 15 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE OPERADOR DE SERIGRAFIA  14 12 

FORMAÇÃO INICIAL: CURSO DE OPERADOR DE JARDINAGEM  14 13 
FORMAÇÃO CONTÍNUA: CURSO DE AMBIENTE, SEGURANÇA E HIGIENE NO 

TRABALHO  14 7 

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

E CONFEÇÃO DE ALIMENTOS 7 0 
TOTAL FORMANDOS CFP 82 60 

UR 

1.º ACORDO 7 7 

2.º ACORDO 7 7 

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

SAD TOTAL PESSOAS APOIADAS SAD  30 30 
TOTAL CLIENTES INTERNOS CECD 323 301 

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 seu limite 

(Portaria n.º 20/2021). 
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UR: Nas Unidades Residenciais o número de residentes do LAR 2 diminuiu. Assim, neste momento não 

temos qualquer hipótese de ter camas extra (2) para emergências. Teremos de redistribuir os residentes do 

lar que está em obras, pelos outros lares, com permissão da tutela. 

 

CFP: O Centro de Formação Profissional em 2023 terá a decorrer a Candidatura 18 LVT 2021, com 4 ações 

formativas de continuidade e 5 ações formativas novas, o que totaliza 60 formandos. 

 

 

 

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

FAMÍLIAS, ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS) 

VALÊNCIA SERVIÇOS 
PREVISTO  

PARA 2022 
PREVISTO  

PARA 2023 

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) 140 
174 

CMR 
TERAPIA DA FALA 50 50 

 

CLIENTES COMERCIAIS   

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  45 45 

LAVANDARIA 50 20 

VIVEIROS 30 32 

TOTAL CLIENTES COMERCIAIS CEP 125 97 

TOTAL CLIENTES EXTERNOS (IPI, CRI, CFP, CEP e CMR)  995 1098 
TABELA 2 - NÚMERO DE CLIENTES EXTERNOS POR VALÊNCIA/ SERVIÇO/ ÁREA. 

 

 

TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO CECD 

PREVISTO  
PARA 2022 

PREVISTO 
 PARA 2023 

1318 1399 
TABELA 3 - NÚMERO TOTAL DE CLIENTES ABRANGIDOS PELO CECD. 

 

 

7. NÚMERO DE COLABORADORES DO CECD 

7.1 COLABORADORES DO CECD 

VALÊNCIAS  ACORDOS / SERVIÇOS 
PREVISTO  

PARA 2022 
REALIZADO A  

31/10/2022 
PREVISTO  

PARA 2023 

EE 

TOTAL COLABORADORES IPI 4 4 4 

TOTAL COLABORADORES CRI 20 20 20 

TOTAL COLABORADORES EE 24 24 24 
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CACI TOTAL COLABORADORES CACI 56 56 56 

CFP TOTAL COLABORADORES CFP 14 14 14 

UR TOTAL COLABORADORES UR 22 18 20 

SAD TOTAL COLABORADORES SAD 6 6 6 

CEP 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES   

REGIME GERAL 15 16 16 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 37 36 37 

TOTAL COLABORADORES 52 52 53 

LAVANDARIA  

REGIME GERAL 3 3 3 

REGIME DE EMPREGO PROTEGIDO 5 5 5 

TOTAL COLABORADORES 8 8 8 

TRANSVERSAL  

REGIME GERAL 3 3 3 

TOTAL DE COLABORADORES CEP 63 63 64 

CMR TOTAL DE COLABORADORES CMR 1 1 1 

SAC 

ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

E DE APOIO À GESTÃO 
18 16 16 

ÁREA DOS TRANSPORTES 7 7 7 

ÁREA DA HIGIENE E CONFORTO (LIMPEZA) 4 4 4 

TOTAL COLABORADORES SAC 29 27 27 

TOTAL COLABORADORES CECD  215 209 212  

Tabela 4 – Distribuição de Colaboradores por Valência/ Acordo/ Área a 31 de outubro de 2022. 

 

ANÁLISE DE INDICADORES 

IPI: Em 2022 foram previstos 4 colaboradores, número que se prevê que se mantenha constante em 2023. 

CRI: Em 2022 foram previstos 20 colaboradores. Ao longo de 2022 este número manteve-se constante, 
fixando-se nesses mesmos 20 colaboradores em 31 de outubro de 2022. O número previsto para o ano de 
2023 é de 20 colaboradores. 

CACI: Em 2022 foram previstos 56 colaboradores. Ao longo do ano de 2022 apesar de algumas saídas, o 
número de entradas de colaboradores manteve-se idêntico, registando-se assim em 31 de outubro de 
2022, os mesmos 56 colaboradores que estavam previstos inicialmente. Para 2023 perspetiva-se a 
manutenção do número de colaboradores em 56.  

CFP: Em 2022 foram previstos 14 colaboradores, tendo este número permanecido estável. Para 2023, 
prevê-se que o número de colaboradores do CFP cifre-se nos 14. 
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UR: Em 2022 foram previstos 22 colaboradores. Ao longo do ano de 2022, verificou-se a saída de 3 
colaboradores e a mudança de valência por parte de 1 colaborador. Para 2023, estão previstos 20 
colaboradores. 

SAD: Em 2022 estavam previstos 6 colaboradores, sendo que este número se manteve constante ao longo 
o ano. Para 2023 estão previstos os mesmos 6 colaboradores. 

CEP: Em 2022 foram previstos 63 colaboradores, sendo 21 colaboradores do regime geral e 42 em regime 
de emprego protegido. Ao longo do ano de 2022, registou-se a saída de 2 colaboradores em regime de 
emprego protegido, tendo as duas vagas sido preenchidas ao longo do ano. Um dos colaboradores não se 
integrou na equipa, tendo a vaga ainda não preenchida. Prevê-se que a vaga seja ocupada no decurso do 
ano 2023, com um jovem que se encontra ao abrigo da medida Contrato Emprego Inserção Mais (CEI+), do 
IEFP, IP. No regime geral, existiu a necessidade de reforçar a equipa atendendo a algumas saídas da 
equipa, no entanto, o número de colaboradores apenas aumentou em 1 colaborador, que transitou do 
Regime de Emprego Protegido, registando-se assim, em outubro de 2022, 63 colaboradores. Em 2023, 
estão previstos 64 colaboradores. 

CMR: Em 2022 foi previsto 1 colaborador, sendo que este número se manteve inalterado ao longo do ano. 
Para 2023, está previsto esse mesmo 1 colaborador. 

SAC: Em 2022 foram previstos 29 colaboradores. Ao longo do ano registaram-se as saídas de 2 
colaboradores, das Áreas de Apoio à Gestão, cujas vagas não se encontram ocupadas ou previstas. Assim 
sendo, o número previsto de colaboradores para 2022 é de 27. 

Em termos globais e face à previsão efetuada para o ano de 2022, verifica-se menos seis colaboradores no 
quadro de pessoal, à data de 31/10/2022, resultante dos seguintes movimentos: 

• Menos quatro colaboradores na UR; 
• Menos dois colaboradores no SAC. 

 

8. OBJETIVOS DAS VALÊNCIAS 

8.1 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; 

✓ Ativar as estruturas e serviços da comunidade como recurso imprescindível ao Plano de 

Intervenção desenhado com as famílias; 

✓ Contribuir para o conhecimento científico baseado na prática e da respetiva disseminação. 
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EIXOS INDICADORES RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 
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TOTAL DE CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS ABRANGIDAS 280 

N.º DE REFERENCIAÇÕES ANALISADAS 150 

N.º DE CASOS EM VIGILÂNCIA 220 

N.º DE PROCESSOS ANALISADOS E PARECERES EMITIDOS 60 

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 

N.º DE EVENTOS DINAMIZADOS DE PARTILHA DE CONHECIMENTO   4 

 

8.2 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 
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TOTAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS 600 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARCEIROS 70% 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 66% 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2023 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 23/ 42 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

AÇÕES DE PROMOÇÃO PARA A ESCOLA INCLUSIVA  6 

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 

 

8.3 CACI– CENTRO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Dar a conhecer o novo regulamento interno do CACI e contrato de prestação de serviços à luz do 

redimensionamento da resposta CAO para CACI, de acordo com a Portaria n.º 70/2021 de 26 de 

março; 

✓ Reforçar relações equitativas de partilha, confiança e empatia com as famílias e significativos das 

Pessoas Apoiadas; 

✓ Aumentar a participação ativa das famílias na dinâmica do CACI; 

✓ Convidar familiares e significativos a participarem na construção do Plano de Atividades 2024; 

✓ Criar Oficinas Temáticas dirigidas a familiares e significativos; 

✓ Reativar os grupos de cuidadores e significativos; 

✓ Criar ferramenta de caracterização das necessidades das famílias e Pessoas Apoiadas no âmbito de 

resposta residencial e residência de autonomização e inclusão; 

✓ Reforçar a componente de apoio terapêutico nos espaços de bem-estar; 

✓ Realizar ações de sensibilização junto de potenciais empresas recetoras de ASU, com o apoio do 

grupo de autorrepresentação; 

✓ Relançar estratégia de prospeção de potenciais empresas recetoras de ASU; 

✓ Aplicar ferramenta de avaliação de perfil funcional e socio emocional das Pessoas Apoiadas para 

realização de ASU; 
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✓ Criar guião orientador de boas práticas, para Pessoas Apoiadas, Famílias e potenciais Entidades 

Empregadoras, através da sistematização de conteúdos pertinentes, contando com a consultoria 

dos elementos do grupo de Autorrepresentação; 

✓ Aumentar o número de protocolos ASU Internos (CECD) e externos; 

✓ Manter a atuação do BLU – Brigada de Limpeza Urbana, em regime de ASU, em serviço 

direcionado para clientes externos; 

✓ Aumentar a projeção do trabalho das Pessoas Apoiadas nas redes sociais, de forma valorizante e 

sob o prisma da diferenciação positiva; 

✓ Criar ferramentas acessíveis e personalizadas de suporte, sob a forma de tutoriais de apoio e 

materiais de capacitação, em formato acessível, direcionados a Pessoas Apoiadas, Colaboradores e 

Entidades Empregadoras; 

✓ Publicar a agenda CECD/CACI 2024; 

✓ Capacitar Pessoas Apoiadas para o papel de mentores de inclusão digital; 

✓ Dotar cuidadores informais (familiares e significativos) de competências digitais; 

✓ Disseminar oferta formativa, no âmbito da produção artística e artesanal, por via das Oficinas OUT, 

junto de espaços da comunidade; 

✓ Acolher a comunidade, na dinâmica CACI, por via das Oficinas IN; 

✓ Capacitar Pessoas Apoiadas para a função de Mentores de Inclusão artística e artesanal; 

✓ Criar catálogo da produção artística e artesanal do CACI 2023; 

✓ Manter ativos os protocolos de cooperação e relações de parceria informal existentes na área 

desportiva e terapêutica, com estruturas comunitárias: Real Sport Clube de Massamá, Clube 

Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga; Associação Triangle Taebaek Triangle Taekwondo; 

Paddock Clube Equestre de Janas; Câmara Municipal de Sintra; GNR, Oeiras International School e 

WRVS; 

✓ Realizar programas de férias e ações culturais e de lazer; 

✓ Acolher voluntariado inclusivo e corporativo; 

✓ Dinamizar a meta 6 do Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo da CMS em parceria com a 

União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar; 

✓ Manter representação no CAF de Queluz; 

✓ Manter representação no Grupo Comunitário do Pendão; 

✓ Manter ativos protocolos com diversas estruturas educativas do ensino superior, para a receção de 

estágios; 

✓ Manter a supervisão direcionada a quadros técnicos; 

✓ Retomar dinâmica de formação interna da equipa de primeira linha: ECC – European Care 

Certificate; EMISC de cuidadores formais de primeira linha; imersão a novos colaboradores; DID e 

Duplo Diagnóstico; 

✓ Reforçar bem-estar físico e emocional dos colaboradores; 

✓ Reforçar a coesão e o alinhamento de dinâmicas de ambos os Polos do CACI: Sede e Pendão; 

✓ Cooperar com a área de Inovação e Estudo de Projetos do CECD no alinhamento do diagnóstico de 

necessidades CACI e apresentação de candidaturas a nível nacional e internacional. 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
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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 80 

N.º DE CLIENTES COM APOIOS DE CAPACITAÇÃO E EMPREGABILIDADE 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% 

OFICINAS TEMÁTICAS “CUIDAR FAMÍLIAS” – N.º OFICINAS 3 

GRUPOS DE CUIDADORES E SIGNIFICATIVOS – N.º GRUPOS 3 

DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES LAR RESIDENCIAL E RAI - Nº DIAGNÓSTICOS 1 

APOIOS TERAPÊUTICOS FISIOTERAPIA - Nº APOIOS 1044 

APOIOS TERAPÊUTICOS FISIOTERAPIA - Nº PESSOAS APOIADAS 19 

APOIOS TERAPÊUTICOS PSICOMOTRICIDADE - Nº APOIOS 22 

APOIOS TERAPÊUTICOS TERAPIA OCUPACIONAL - Nº APOIOS  230 

APOIOS TERAPÊUTICOS PSICOLOGIA - Nº APOIOS 260 

APOIOS TERAPÊUTICOS PSICOLOGIA - Nº PESSOAS APOIADAS 35 

ESPAÇO DE PROMOÇÃO COGNITIVA SER + - Nº PESSOAS APOIADAS 17 

EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - Nº SESSÕES 28 

EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - Nº PESSOAS APOIADAS 18 

ATIVIDADES ASSISTIDAS COM ANIMAIS - Nº SESSÕES 20 

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

APOIADAS 
19 

PROGRAMAS DE FÉRIAS - Nº PROGRAMAS 3 

PESSOAS APOIADAS EM REGIME DE ASU E BLU- Nº PESSOAS APOIADAS 28 

AVALIAÇÕES PERFIL ASU - Nº AVALIAÇÕES 8 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO A POTENCIAIS EMPRESAS RECETORAS DE ASU- Nº AÇÕES 4 

NOVOS PROTOCOLOS ASU – N.º PESSOAS APOIADAS 4 

 

CAPACITAÇÃO OFICINAS  “OUT” - N.º OFICINAS INCLUSIVAS EXTERNAS 7 

 

CAPACITAÇÃO OFICINAS “IN” - Nº OFICINAS INCLUSIVAS INTERNAS 14 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

MENTORES DE INCLUSÃO ARTESANAL E ARTÍSTICA - Nº MENTORES (PESSOAS APOIADAS) 14 

 

GUIÃO EMPREGABILIDADE - Nº GUIÕES  1 

 

VOLUNTARIADO INCLUSIVO - N.º VOLUNTÁRIOS  15 

 

OFICINA DE CAPACITAÇÃO DIGITAL COM FAMILIARES/ SIGNIFICATIVOS - Nº OFICINAS 1 

 

OFICINA DE CAPACITAÇÃO DIGITAL COM PESSOAS APOIADAS- Nº OFICINAS 1 

 

TUTORIAIS (VÍDEOS) DE APOIO E CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS - Nº TUTORIAIS 22 

 

PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DINÂMICAS CACI - Nº PUBLICAÇÕES 106 

 

CATÁLOGO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA E ARTESANAL CACI 2023 - Nº CATÁLOGOS 1 

 

AGENDA CACI/CECD- N.º EXEMPLARES 300 

 

CONDIÇÃO FÍSICA– N.º TREINOS DE CONDIÇÃO FÍSICA 53 

 

DESPORTO ADAPTADO– N.º PESSOAS APOIADAS 32 

 

OFERTA DESPORTIVA/ MODALIDADES (KARATÉ. TAEKWONDO, GINÁSTICA, NATAÇÃO) - Nº 

MODALIDADES 
4 

 

OFERTA DESPORTIVA/ MODALIDADES (KARATÉ. TAEKWONDO, GINÁSTICA, NATAÇÃO) - Nº 

PESSOAS APOIADAS 
88 

 

GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES - Nº AUTORREPRESENTANTES 8 

 

GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES - Nº AÇÕES DE CONSULTORIA 3 

 

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES – N.º SESSÕES ECC 5 

 

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES – N.º SESSÕES EMISC 32 

 

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES – N.º SESSÕES TEMÁTICAS   4 

 

CANDIDATURAS PRR E SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO - N.º PARTICIPAÇÕES (ÁRVORE DE 
PROBLEMAS E OBJETIVOS) 

5 

 

BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL DOS COLABORADORES – N.º SESSÕES DE FISIOTERAPIA 144 

 

QUALIFICAÇÃO QUADROS TÉCNICOS - Nº SESSÕES SUPERVISÃO EXTERNA 8 

 

ESTÁGIOS - N.º ESTÁGIOS (FMH, ESSP E ESSA) 4 

 

8.4 CFP – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
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✓ 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 1 Curso de Formação Profissional Contínua de Ambiente, Segurança e Higiene no 

Trabalho (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; 

✓ Manter e 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 e na disseminação do projeto INCORPORA; 

✓ No âmbito da credenciação do Centro de Recursos para a Formação e Emprego em articulação 

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

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

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

Acompanhamento Pós Colocação (APC); 

✓ Alargar o leque de novas certificações de diferentes áreas de formação; 

✓ Candidatar a novas Ações de Formação Continuas. 

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
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N.º DE FORMANDOS ABRANGIDOS 60 

N.º DE FORMANDOS COM TAXA DE CONCRETIZAÇÃO DO PIC > 75% 15 

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO DO PIC (ATIVIDADES EM PIC) 70% 

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

N.º DE FORMANDOS COM CONTINUIDADE INTERNA PARA 2023 25 

N.º DE AÇÕES 9 

VOLUME DE HORAS FORMAÇÃO 85000 

N.º DE ALUNOS EM EXPERIÊNCIAS SOCIOPROFISSIONAIS 6 

CENTRO DE RECURSOS – N.º DE INSCRIÇÕES SAPA 10 

CENTRO DE RECURSOS – N.º DE IAOQE QUE TRANSITAM PARA A FP 10 

CENTRO DE RECURSOS – N.º DE AC COM CONTRATO DE TRABALHO 5 

INCORPORA – N.º DE NOVAS EMPRESAS CONTACTADAS 15 

INCORPORA – N.º CONTRATOS DE TRABALHO 6 

 NOVAS CERTIFICAÇÕES A ÁREAS FORMATIVAS 1 

 NOVAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 2 

 

8.5 CEP – CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2023 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 28/ 42 

 

✓ Assegurar o apoio em psicologia nas suas diversas vertentes: apoio individual, apoio em contexto de 

trabalho, apoio em regime de mentoria aos chefes de equipa (grupo), apoio de equipa local em 

contexto de trabalho (n.º de apoios); 

✓ Assegurar o encaminhamento para consultas de especialidade; 

✓ 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; 

✓ Assegurar os direitos das pessoas apoiadas mais vulneráveis, através da preparação e instrução de 

processos de Maior Acompanhado; 

✓ Implementar metodologias inovadores de intervenção através de projetos nacionais e 

transnacionais em que o CECD participe; 

✓ Promover, sempre que possível, a transição para o mercado normal de trabalho ou para outras 

estruturas da comunidade, de acordo com as capacidades e interesses manifestados pelas pessoas 

apoiadas; 

✓ Realizar ações de articulação com as restantes valências da Cooperativa, resultando numa resposta 

adequada aos nossos clientes e colaboradores; 

✓ Promover o espírito de equipa entre os colaboradores do CEP através de atividades de grupo;  

✓ Promover o combate ao isolamento social das pessoas apoiadas, através de atividades de 

participação comunitária e cultural; 

✓ Promover o espírito de equipa e estratégias de liderança, resultando numa resposta mais eficaz e 

adequada aos colaboradores, através de atividades dirigidas exclusivamente aos colaboradores 

CEP com cargos de chefia (n.º de atividades); 

✓ Promover a cultura organizacional, através de atividades de inclusão social e eventos CECD;  

✓ Continuar a promover a comercialização das plantas do nosso 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, ginásios, spa); 

✓ 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) e do novo protocolo com a Junta de 

Freguesia Algueirão-Mem Martins a iniciar em janeiro 2023; 

✓ 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; 

✓ Garantir uma comunicação eficaz que vá ao encontro aos diferentes targets; 

✓ Promover sensibilização e formação em SST (n.º de ações). 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 2023 
4 
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PSICOLOGIA: N.º DE SESSÕES INDIVIDUAIS 20 

PSICOLOGIA: N.º DE COLABORADORES EM SESSÃO INDIVIDUAL 20 

PSICOLOGIA: N.º DE SESSÕES INDIVIDUAIS EM POSTO DE TRABALHO 200 

PSICOLOGIA: N.º DE COLABORADORES EM SESSÃO INDIVIDUAL EM POSTO DE TRABALHO 42 

PSICOLOGIA: N.º DE SESSÕES DE GRUPO EM REGIME DE MENTORIA PARA CHEFES DE 

EQUIPA 12 

 N.º DE CHEFES DE EQUIPA ABRANGIDOS NAS SESSÕES DE MENTORIA 15 

SERVIÇO SOCIAL: N.º SESSÕES DO GRUPO DE AUTORREPRESENTAÇÃO 11 

N.º DE AUTOREPRESENTANTES 10 

SERVIÇO SOCIAL: PROGRAMA “EU SOU CAPAZ” - N.º SESSÕES 4 

PROGRAMA “EU SOU CAPAZ” - N.º DE PARTICIPANTES 42 

SERVIÇO SOCIAL: PROCESSOS MAIOR ACOMPANHADO  4 

SERVIÇO SOCIAL – N.º SESSÕES 55 

 SERVIÇO SOCIAL – N.º COLABORADORES 20 

 EQUIPA PSICOSSOCIAL: ENCAMINHAMENTO MNT – N.º COLABORADORES 2 

N.º DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS (COMBATE AO ISOLAMENTO) 4 

N.º PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS  25 

ATIVIDADES DE CHEFES DE EQUIPA – N.º DE SESSÕES 2 

ATIVIDADES DE CHEFES DE EQUIPA - N.º COLABORADORES 15 

ATIVIDADES DE EQUIPA CEP – N.º DE SESSÕES 2 

ATIVIDADES DE EQUIPA CEP – N.º COLABORADORES 64 

AÇÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE VALÊNCIAS 4 

SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO SST – N.º DE SESSÕES 4 

SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO SST - N.º DE PARTICIPANTES 64 

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

 AÇÕES DE PROSPEÇÃO DE MERCADO 
6 

N.º DE PROPOSTAS COMERCIAIS 
55 

N.º CAMPANHAS VIVEIRO 4 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 2023 
N.º CAMPANHAS LAVANDARIA 4 

LAVANDARIA – VOLUME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
70.000,00€ 

LAVANDARIA – N.º DE CLIENTES 
20 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES – VOLUME DE PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS 530.000,00€ 

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

VIVEIROS – VOLUME DE VENDAS 
30.000,00€ 

VIVEIROS – N.º DE CLIENTES 
32 

N.º PROTOCOLOS ESPAÇOS VERDES 4 

 PROTOCOLOS – SUBSÍDIOS  343.163,74€ 

 

8.6 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. 

✓ Participar na elaboração de projetos, nacionais e internacionais, que respondam às necessidades, já 
identificadas previamente, dos residentes e da equipa. 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
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N.º DE CLIENTES 33 

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 33 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE CLIENTES 14 

PROGRAMAS DE FÉRIAS – N.º DE AÇÕES 3 

ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS – N.º DE CLIENTES 33 

ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS - AÇÕES 40 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - CLIENTES 33 

APOIOS INDIVIDUAIS (COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS) - SESSÕES 40 

REUNIÕES DE CASA – SESSÕES 35 

REUNIÕES DE CASA - CLIENTES 28 

SERVIÇO SOCIAL - APOIOS  90 

SAÚDE - ACOMPANHAMENTOS A CONSULTAS E EXAMES 85 

 SAÚDE - CLIENTES 19 

 

8.7 SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

atuais; 

✓ Aumentar o n.º de parcerias que concorram para a inclusão social dos clientes; 

✓ Assegurar o apoio psicossocial aos clientes identificados; 

✓ Desenvolver três workshops sobre os direitos das pessoas mais velhas e ou com deficiência ou 

incapacidade; 

✓ Otimizar o sistema de gestão dos serviços prestados através de plataforma online; 

✓ Consolidar a renovação do parque automóvel da valência; 

✓ Desenvolver uma ação de angariação de fundos para o SAD; 

✓ Apresentar proposta de alargamento da capacidade da valência e mudança das instalações; 

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

 

EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
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EIXOS INDICADORES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

4 
- 

Q
u

al
id

ad
e

 

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 4 

N.º DE VISITAS DOMICILIÁRIAS 72 

N.º DE CONTACTOS TELEFÓNICOS 300 

N.º DE PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS 2 

N.º DE CLIENTES ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS 10 

N.º DE DISSEMINAÇÕES DAS ATIVIDADES 2 

N.º DE SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO À EQUIPA 18 

N.º DE VOLUNTÁRIOS 2 

 N.º DE CLIENTES COM APOIO DE VOLUNTÁRIO 2 

 

8.8 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; 

✓ Requalificar o espaço da CMR para uma utilização intervalências. 

 

 

8.9 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, Informática 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 2023 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 e de comunicação permitirá utilizar de forma mais eficaz as 
ferramentas digitais. Em 2023 continuaremos a investir para um maior e mais fácil acesso à informação, 
restringindo ao mesmo tempo a utilização do nosso servidor. 

O investimento no parque tecnológico e de comunicações realizado em 2021 deverá melhorar a 
produtividade, a comunicação e o acesso à informação. Após o investimento nestes equipamentos, em 
2023 investir-se-á na formação das pessoas para a utilização de ferramentas digitais.  
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8.10 QUALIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 

Em 2023 pretendemos criar um novo referencial de avaliação do impacto social que a atividade do CECD 
gera. Esta métrica de avaliação de impacto, será na perspetiva de criação de valor e será fundamental na 
divulgação da nossa atividade junto de famílias, de parceiros, de entidades financiadoras e até para a 
própria Cooperativa que vê desta forma representado o seu esforço. 

A revisão dos processos e procedimentos será incrementada, com a participação dos intervenientes nos 
processos e numa perspetiva de maior utilização da componente digital em detrimento do registo em 
papel. 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 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. Para as valências que não realizaram uma revisão do seu Regulamento Interno nos últimos 3 
anos, a sua atualização será importante. 

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;  

✓ 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 
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TRANSPOSIÇÃO DE PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E CONTEÚDOS PARA PLATAFORMA 
DIGITAL DE ACESSO FÁCIL 

10 

REVISÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 5 

AÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DOS CONTRATO 
PÚBLICOS 1 

CONTRATOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 10 

PROCEDIMENTOS INICIADOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 22 

AÇÕES DE BENCHMARKING 1 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiEhpWHy9rlAhUO0d4KHWP2AuIYABAFGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRouxVosMBvg8syq0SXXpOXNg&sig=AOD64_192gQavEglrP5EnmhOZVgL73hx7w&q=&ved=2ahUKEwi1m4-Hy9rlAhUjx4UKHTmSAX8Q0Qx6BAgPEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiEhpWHy9rlAhUO0d4KHWP2AuIYABAFGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRouxVosMBvg8syq0SXXpOXNg&sig=AOD64_192gQavEglrP5EnmhOZVgL73hx7w&q=&ved=2ahUKEwi1m4-Hy9rlAhUjx4UKHTmSAX8Q0Qx6BAgPEAE&adurl=
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8.11 RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Ao longo do ano de 2022, verificou-se um normal decorrer dos objetivos traçados. No que diz respeito à 

avaliação de satisfação dos colaboradores, contrariamente ao verificado em 2021, registou-se um aumento 

na taxa de satisfação, o que demonstra o reconhecimento, por parte dos colaboradores, do esforço que 

tem sido feito a nível Diretivo para melhorar as condições de trabalho, na medida do que é possível à 

Cooperativa. Por outro lado, verificou-se uma ligeira diminuição da taxa de participação no inquérito. 

Apesar do questionário ter carácter facultativo, é nosso objetivo ouvir sempre os nossos colaboradores, no 

sentido de perceber quais as suas preocupações e de que forma poderemos proporcionar-lhes um 

ambiente de trabalho cada vez mais saudável e agradável. Nesse sentido, teremos que desenvolver 

esforços, junto dos nossos colaboradores, no sentido de os sensibilizar para a importância da sua 

participação neste inquérito. Em 2023, temos como objetivos principais alcançar as melhores estratégias 

que garantam as condições de trabalho essenciais para os colaboradores, o seu bem-estar e 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. 

A motivação dos trabalhadores é igualmente importante. Neste ano de 2022 foi aplicado um questionário 

de felicidade/motivação, que se propõe a recolher os contributos dos colaboradores do CECD, 

permitindo-nos perceber de que forma os colaboradores percecionam a sua felicidade no seu local de 

trabalho e, quais as propostas e ideias que podem trazer para que a curto e médio prazo o CECD possa 

tomar as providencias necessárias, por forma a aumentar cada vez mais o sentimento de pertença e 

felicidade dos seus colaboradores. Ao longo do ano de 2023, está previsto que exista um estudo e 

interpretação dos contributos recolhidos, junto dos colaboradores do CECD, por forma a gerar um conjunto 

de soluções que o CECD possa implementar.  

Tem vindo a ser aposta clara do CECD o recurso a formações das mais variadas ordens, quer seja ela 

presencial ou em formato digital/online. Para além disso, temos procurado fazer um esforço na promoção 

de formações internas, ministradas por colaboradores do CECD, habilitados para tal. Temos procurado 

igualmente diversificar o tipo de conteúdos ministrado na nossa oferta formativa, sendo que ainda temos 

muitas áreas que gostaríamos de abranger. Devido ao facto de várias ofertas formativas mais específicas 

das áreas de atuação da nossa Cooperativa terem custos avultados e, não existirem formações gratuitas 

nessas áreas, dificulta o alargamento das formações que vamos oferecendo aos colaboradores do CECD. 

Para o ano de 2023, pretendemos manter a nossa aposta na formação, diversificando as áreas formativas, 

sempre que tal for possível, procurando manter a participação dos colaboradores do CECD e proporcionar 

que a formação chegue a todos. Procuraremos igualmente fornecer ofertas formativas de vários parceiros 

externos, mas também recorrer ao recurso à formação interna ministrada pelos colaboradores do CECD, 

existindo assim um incremento nas ofertas e áreas formativas que foram disponibilizadas para os 

colaboradores. Estas ofertas deverão englobar formações presenciais e digitais, dependendo da sua 

tipologia.  
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No decorrer do ano de 2023, procuraremos proporcionar alguns momentos de lazer e bem-estar aos 

colaboradores do CECD, com a organização e realização de algumas atividades Indoor. Com recurso às 

instalações e equipamentos que a Cooperativa possui, é possível organizar estes momentos, que visam a 

promoção de um ambiente de satisfação e descontração dos colaboradores, permitindo-lhes estes 

pequenos momentos extratrabalho. 

Ao longo dos últimos dois anos foi possível atualizar, modificar e modernizar vários processos, 

procedimentos e manuais atualmente em vigor no CECD. Esta modernização é importante para manter a 

informação mais fiável possível a todos os seus interlocutores, permitindo manter a qualidade dos serviços 

prestados pelo CECD. Assim, sendo, a aposta na atualização destes procedimentos e manuais, deverá 

continuar a ser aposta em 2023, colocando os mesmos para aprovação do Conselho de Administração, por 

forma a estarem alinhados com a política e visão da Cooperativa.  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Procurar 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; 

✓ Análise dos resultados obtidos no Questionário sobre Felicidade/Motivação no Trabalho e 

desenvolvimento de reuniões ao nível Diretivo que possam resultar em propostas concretas a 

aplicar ao ambiente de trabalho dos colaboradores do CECD, para reforço do compromisso 

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

colaboradores e correspondente aumento do bem-estar; 

✓ Fomentar o 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. 

✓ Desenvolver atividades indoor, que visa permitir momentos de bem-estar e lazer dos colaboradores 

do CECD, proporcionando momentos que possam incrementar a sua satisfação em geral e 

correspondente aumento do bem-estar; 

✓ Efetuar uma revisão do Manual de Acolhimento dos Trabalhadores em Regime de Emprego 

Protegido (TREP), do manual de acolhimento do voluntário no CECD e do procedimento das 

candidaturas a estágios profissional e programa emprego e inserção. 

EIXOS 

4 - 
Qua
lida
de 

INDICADORES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

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

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

SATISFAÇÃO 
87% 

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

Nº DE COLABORADORES COM FORMAÇÃO 70 
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QUESTIONÁRIO DE FELICIDADE/MOTIVAÇÃO DE COLABORADORES – ANÁLISE DE 

RESULTADOS  
1 

FORMAÇÃO INTERNA - SESSÕES DINAMIZADAS POR COLABORADORES HABILITADOS DO 

CECD 
2 

ATIVIDADES INDOOR – COLABORADORES CECD  2 

ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE ACOLHIMENTO TRABALHADORES EM REGIME DE EMPREGO 

PROTEGIDO (TREP) 
1 

ATUALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DAS CANDIDATURAS A ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E 

PROGRAMA EMPREGO E INSERÇÃO 
1 

ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DO VOLUNTÁRIO NO CECD 1 

 

8.12 COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Pretende-se que em 2023 seja retomada a área da Comunicação com um enfoque no marketing e na 

angariação de fundos. Com o objetivo de utilizar a nossa rede de parcerias e poder até alargá-la para que 

parceiros se envolvam nas atividades do CECD e nos apoiem a criar impacto social, poderá ser uma área 

de sustentabilidade importante para as valências. Sendo uma “nova” área a criar, esta será constituída com 

novos objetivos e metas a serem definidas em 2023. 

 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

✓ Criar um grupo trabalho na área do marketing e angariação de fundos; 

✓ Estabelecer objetivos de trabalho para a área.  

 

9. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO  

Em 2023, dos projetos a desenvolver pelo CECD, salientam-se os seguintes: 

 
EIXOS 

 
INDICADORES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

2 
–

 In
o
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3 
–
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4 

- 
Q

u
al

id
ad

e
 DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO – N.º DE PROJETOS 2 

OPERACIONAIS – N.º DE PROJETOS 17 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – N.º DE PROJETOS 4 

SUSTENTABILIDADE – N.º DE PROJETOS 2 

 

A atividade da Área de Inovação e Estudo de Projetos (IEP) para o ano de 2023, visa contribuir para as 

prioridades definidas na Cooperativa e será conduzida para: 

 

GESTÃO DE PROJETOS EUROPEUS 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2023 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 37/ 42 

 

✓ Realizar a gestão financeira e física enquanto parceiro do Projeto Europeu BURNOUT FREE ECI da 

Ação chave 2 do Programa Erasmus +, em colaboração com a IPI; 

✓ Realizar a implementação das atividades de mobilidade planeadas no Plano Europeu de 

Desenvolvimento de Competências para 10 pessoas apoiadas e 19 profissionais do CECD;  

✓ 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  

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

CEP, SAD, UR, EE, CFP e SAC; 

✓ 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; 

✓ 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, ou, como projeto autofinanciado/operacional, em colaboração com CACI, CEP, 

SAD, UR, EE e CFP; 

✓ Realizar a coordenação da parceria e gestão física do Banco de Tempo do CECD em colaboração 

com CACI, CEP, SAD, UR, EE e CFP. 

 

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; 

✓ Concretizar em 2023 uma ação de formação ECC; uma ação de formação EMISC e ações de 

mentoria EMISC em colaboração com CACI, CEP, SAD, UR e CFP; 

✓ Implementar duas ações de formação ECC em entidades de apoio social, educação ou de saúde; 

✓ Desenvolver adaptação à área educativa e solicitar certificação da ação de formação ECC junto do 

CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua) com vista à sua implementação 

dirigido à 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, CEP, CFP e SAD; 

✓ Realizar 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; 

✓ Desenvolver adaptação à área educativa e solicitar certificação da ação de formação BEYOND e 

IE+ junto do CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua) com vista à sua 

implementação para a comunidade educativa; 

✓ Execução do Plano de Exploração dos projetos ID-GAMING e TB-CAPABILITY para 2023. 
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ESTRUTURA DE FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO DO CECD 

✓  Concluir e obter aprovação para a proposta de Estrutura de Formação para a Inclusão; 

✓ Implementar Plano de Ação para a Formação Externa. 

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS OU SITUAÇÕES DE RISCO EMERGENTE IEP  

✓ Em janeiro de 2023, diagnosticar e levantar problemas ou situações de risco emergentes 

suscetíveis de serem abordados com a metodologia de projeto da IEP em colaboração com a 

gestão e profissionais do CECD; 

✓ Desenhar projetos suportados na metodologia Árvore de Problemas/Árvore de Objetivos para 

responder às necessidades identificadas, em cocriação com a gestão e profissionais do CECD; 

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

candidaturas face aos projetos desenhados: 

✓ 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. 

✓ Agência Nacional de Inovação 

✓ Fundação EDP 

✓ Fundação Montepio 

✓ CASES 

✓ Fundación Cepsa 

✓ Identificar oportunidades para financiamentos europeus e submissão de candidaturas face às 

necessidades assinaladas pelas equipas: 

✓ ERASMUS + 

✓ Programa LIFE  

✓ Horizon Europa 

✓ Citizens, Equality, Rights and Values Programme 

✓ Juventude em Ação 

✓ EEA Grants  

 

10.  PARCERIAS 

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

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

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

https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade-social/premio-bpi-'la-caixa'-infancia
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-la-caixa-solidario
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-la-caixa-seniores
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-la-caixa-capacitar


 

PLANO DE ATIVIDADES 2023 

 

CECD – Cooperativa para a Inclusão_103-01 39/ 42 

 

ativação das estruturas da comunidade que conseguiremos atingir a meta de cocriação e 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 2023: 

 
EIXOS 
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N.º DE PARCERIAS OPERACIONAIS 122 

N.º DE PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO 14 

N.º DE PARCERIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 10 

N.º DE PARCERIAS DE SUSTENTABILIDADE 8 

TOTAL DE PARCERIAS 154 

N.º DE PESSOAS ABRANGIDOS PELAS PARCERIAS OPERACIONAIS 1200 

 

 

11.  PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS, COLABORADORES E OUTROS 

Em forte contraste do que foram os anos anteriores com uma situação pandémica que muito restringiu os 

contactos, vemos em 2023 o ano da retoma das atividades conjuntas, geradoras de interação e partilha.  

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 2023 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 cocriação, 

coprodução e a participação de todos respeitando a igualdade no acesso e na participação. 
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EIXO INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

4 
–
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TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DAS PESSOAS APOIADAS 80% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS APOIADAS 70% 

TAXA GERAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 75% 

TAXA GERAL DE PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES 75% 

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/CEP 18 

CFP 4 

AUTORREPRESENTANTES – N.º DE AÇÕES 

CACI/CEP 22 

CFP 6 

EVENTOS E CONVÍVIOS – CECD 

N.º DE EVENTOS E CONVÍVIOS 4 

N.º DE CLIENTES 100 

N.º DE COLABORADORES 200 

 

12. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

EIXO ATIVIDADE PERIODICIDADE RESPONSÁVEL 

4 
–
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u
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e

 

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL  

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

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 
ORGANIZACIONAL 

A DEFINIR POR 
VALÊNCIA/ 
SERVIÇO 

DIRETORES E COORDENADORES 

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

REUNIÃO ENTRE DIRETOR/A GERAL E CADA ÁREA 
DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS 

MENSAL 

DIRETOR/A GERAL 
RECURSOS HUMANOS 
INOVAÇÃO E ESTUDOS DE PROJETOS 
INFORMÁTICA 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

REUNIÃO ENTRE ÁREA ADMINISTRATIVA 
 E FINANCEIRA TRIMESTRAL 

DIRETOR/A GERAL 
RESPONSÁVEIS DAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  
E INFORMAÇÕES A APRESENTAR  
AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

QUADRIMESTRAL 

DIRETOR/A GERAL 
DIRETORES EXECUTIVOS 
ÁREAS DE APOIO À GESTÃO 
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EIXO ATIVIDADE PERIODICIDADE RESPONSÁVEL 

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 

 

 

13. ORÇAMENTO 
 

 

O orçamento do CECD para o ano de 2023 tem por base a execução financeira ao mês de junho de 2022 
devidamente extrapolada aos 12 meses do ano, acrescida dos pressupostos que são possíveis prever para 
o ano de 2023. Apresenta-se em anexo os valores com o respetivo comparativo do orçamento de 2022 

 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No plano de atividades e orçamento para o ano de 2023 estão refletidas as grandes incertezas e as suas 

implicações na atividade do CECD. Este é um cenário que pretendemos melhorar ao longo de 2023 para 

que se produza um Relatório de Atividades e Contas mais equilibrado do ponto de vista financeiro. 

Também este reflete os investimentos que não foram realizados em 2022 e que transitam para 2023, mais 

especificamente a realização das obras de requalificação do Lar 2, assim como o acréscimo dos 

investimentos associados à subida do Ordenado Mínimo Nacional, aos custos energéticos em que 

incorreremos e ao fornecimento de bens e serviços.   

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

investimentos realizados. Em 2023 não haverá capacidade financeira do CECD para assumir alguns 

investimentos importantes por via de autofinanciamentos, 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. A necessidade de criação de novas respostas sociais de Lar Residencial e 

de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas crescerá em 2023, pelo que se continuarão a envidar 

esforços para a utilização do terreno de Almornos com adaptação do projeto inicial para este fim, atingindo 

o objetivo conjunto do CECD e CMS de aumento da capacidade de resposta destes serviços. 

Também as atividades que realizemos poderão criar valor acrescentado e contribuir para a sua 

sustentabilidade. 

Este é um Plano que exige agilidade na sua implementação, uma vez que poderão surgir situações 

relacionadas com: a guerra na Europa, a evolução da situação económica, à reação do Governo para 

mitigar o impacto de fatores externos e da evolução da crise energética a que poderemos ter de 

responder.  
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Independentemente do que o próximo ano nos trouxer, o CECD cumprirá com todas as suas 

responsabilidades, desempenhará a sua Missão, de acordo com os seus Valores e Princípios, na partilha da 

sua Visão de valorização das pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade com toda a 

comunidade. 

 

Mira Sintra, 10 de novembro de 2022. 
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