!

!
!
!
!
!

!!
!RELATÓRIO!DE!ATIVIDADES!2014!
! !APPACDM!de!Lisboa!!

!
!
!
!

!

Página 2 de 39

!

INDÍCE'
ENQUADRAMENTO .......................................................................................................... 4
1.

PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DA AÇÃO .................................................................. 5

2.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ....................................................................................... 6

CRECHE ....................................................................................................................... 6
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ................................................................................ 6
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) ......................................................... 6
ATIVIDADES OCUPACIONAIS ...................................................................................... 7
LARES RESIDENCIAIS ................................................................................................. 7
FORMAÇÃO E EMPREGO ............................................................................................... 8
EMPRESAS DE INSERÇÃO............................................................................................. 9
TRANSPORTE ADAPTADO ............................................................................................. 9
TRANSPORTE DE PÊRA................................................................................................. 9
3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 10

3.1. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA ...................................................................... 10
Controlo Orçamental.................................................................................................. 10
Financiadores | Financiamento | Recursos .................................................................... 11
3.2. EDIFICADO E EQUIPAMENTOS ............................................................................ 13
3.3. TRANSPORTES .................................................................................................... 13
3.4. QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ............................................................ 13
Orientação para o Utente ........................................................................................... 13
Participação ............................................................................................................. 17
Avaliação da Satisfação dos Significativos, Parceiros e Utentes ........................................ 18
Melhoria Contínua ..................................................................................................... 20
Parcerias.................................................................................................................. 21
3.5. EMPREENDEDORISMO......................................................................................... 22
4.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO .......................................................................... 24

4.1. DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES ........................... 26
Formação Profissional ................................................................................................ 27
5.

COMUNICAÇÃO ...................................................................................................... 29

5.1. SITE.................................................................................................................... 29
5.2. EMAIL DE SEXTA ................................................................................................. 30
5.3. CANAL YOUTUBE ................................................................................................. 31
5.4. SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E OUTRA AÇÕES ................................................... 31
5.5 FACEBOOK ........................................................................................................... 33

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Modelo Base_071_02

Página 3 de 39

6.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA .................................................................... 34

6.1. BALANÇO ............................................................................................................ 34
Ativo ....................................................................................................................... 34
Passivo .................................................................................................................... 35
6.2. FLUXOS DE CAIXA............................................................................................... 35
6.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ...................................................................... 35
Principais variações ................................................................................................... 36
Outras Divulgações ................................................................................................... 37
7.

CORPOS SOCIAIS DA APPACDM DE LISBOA ........................................................... 38

Assembleia Geral ....................................................................................................... 38
Conselho Fiscal .......................................................................................................... 38
Direção ...................................................................................................................... 38
8.

ELEMENTOS CONTABILISTICOS ............................................................................. 39!

!
!
!

'

'

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Modelo Base_071_02

Página 4 de 39

'

'
'
ENQUADRAMENTO'
O presente relatório reflete a atividade da Instituição no ano de 2014.
A base de incerteza quanto às condições de financiamento da nossa atividade tendo em conta a
situação do país levaram-nos a optar por uma forte contenção orçamental.
Ainda assim, com o envolvimento e o empenhamento de todos, o atendimento prestado garantiu
os níveis de qualidade desejados em todas as estruturas sendo cada vez mais ajustados às reais
necessidades dos nossos clientes.

'
'
'
A'DIREÇÃO'
'

'
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1. PRINCÍPIOS'ESTRUTURANTES'DA'AÇÃO'
A APPACDM de Lisboa enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, assumiu em
1962, o compromisso com as pessoas com deficiência intelectual e incapacidade, as suas famílias
e a sociedade, de desenvolver respostas adequadas às suas necessidades definindo como Missão
promover a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade, com
qualidade de vida no respeito pelos princípios que consagram o direito ao exercício de
plena cidadania.
A visão de uma sociedade inclusiva é desde a fundação, um dos princípios basilares da
Instituição, sendo exemplo disso a abertura da primeira creche de inclusão no país, nos anos 70,
bem como a aposta em respostas e práticas que visam a inclusão na escola, no mercado de
trabalho e na sociedade em geral, perspetivando uma vida que lhes permita desenvolver as
suas capacidades, partilhar lugares comuns, fazer escolhas, ter um papel socialmente
valorizado e crescer nas relações.
Conforme Art.º 6º dos estatutos da APPACDM de Lisboa

Assente nos valores da família e do associativismo, a Instituição fomentou no início da sua
atividade um forte compromisso dos seus associados no desenvolvimento dos objetivos traçados.
Nos últimos anos, a vontade de participação tem vindo a estar cada vez mais condicionada por
fatores organizacionais e pessoais, que dificultam a articulação das necessidades com as
eventuais disponibilidades.
A base associativa é essencialmente composta por pais e familiares, que utilizam os serviços da
Instituição, contando ainda com amigos e colaboradores.
A evolução verificada tem por bases fatores conjunturais, nomeadamente o período de
permanência de filhos na Creche e na Formação profissional, verificando-se em alguns casos a
desistência após a utilização dos serviços.
ASSOCIADOS

2011

2012

2013

2014

Honorários

6

4

4

4

Efetivos

659

665

614

606

Apoiantes

134

157

168

178

TOTAL GLOBAL

799

826

786

788

Evolução do nº de associados
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2. PRESTAÇÃO'DE'SERVIÇOS'
A Instituição prestou diariamente serviços nas áreas da educação, das atividades ocupacionais,
da formação profissional, do emprego e lares residenciais, a 654 crianças, jovens e adultos, onde
se incluem os alunos apoiados pelo Centro de Recursos para a Inclusão a funcionar nas escolas
públicas e ainda em medidas ativas de promoção de emprego e apoio local à comunidade.
Toda

a

atividade

institucional foi assegurada

por uma

equipa

multidisciplinar de 251

colaboradores, dois dos quais são estagiários de “Medidas de estágio e emprego” do Instituto
de Emprego e Formação Profissional.
No âmbito do voluntariado, foram registados 18 voluntários, verificando-se um grande aumento
em relação ao ano anterior, em que o número era apenas de 5. Este aumento decorreu do forte
investimento por parte dos Recursos Humanos e das Diretoras-Adjuntas no sentido de dar
resposta atempada e encaminhamento a todos os contactos existentes, tendo em conta as
motivações e interesses dos candidatos, bem como a adequação das expectativas às
necessidades dos Centros. Pretende-se continuar a crescer este número, por se considerar que
estes colaboradores representam uma mais-valia para a Associação.

CRECHE'
Atendeu 63 crianças, das quais 3 com necessidades educativas especiais, garantindo a todas o
modelo de intervenção individualizada e apoio às suas famílias, em que o grau de concretização
do plano de desenvolvimento individual atingiu os 96,01%. De referir o início da atividade de
expressão musical, realizada semanalmente desde Novembro 2014 em que participam todas as
crianças tendo um programa específico para cada uma das salas.
Dando respostas às sugestões apresentadas pelas famílias todas as salas foram pintadas, por
colaboradores e familiares, de cores diferentes que deram o nome às salas (sala laranja, etc.).

ESCOLA'DE'EDUCAÇÃO'ESPECIAL'
Embora a extinção desta resposta estivesse prevista no final de ano letivo 2012/13, continuámos,
no ano letivo 2013/2014, a garantir a prestação de serviços a 2 alunos com necessidades
educativas especiais, encaminhados pelas respetivas escolas de origem.

CENTRO'DE'RECURSOS'PARA'A'INCLUSÃO'(CRI)'
Em função dos critérios adotados pelo Ministério da Educação e Ciência, para a inclusão de alunos
nas medidas de apoio especial, o número de alunos com necessidades educativas especiais
apoiados pela nossa equipa em contexto escolar sofreu, no ano letivo de 2013/2014, uma
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diminuição de 26 alunos, passando de 241 para 215 em 13 escolas, nos concelhos de Lisboa e
Almada.
Contámos

com

uma

equipa

multidisciplinar

de

fisioterapeutas,

terapeutas

ocupacionais,

terapeutas da fala e psicólogos, com respetiva adequação em número, face à nova realidade.

ATIVIDADES'OCUPACIONAIS'
Foram atendidos 261 utentes nesta valência, distribuídos por 6 estruturas.
Destaca-se do plano de ação de 2014 a articulação, entre o trabalho desenvolvido nas atividades
ocupacionais e a área de empreendedorismo indo ao encontro do que se pretende neste âmbito,
valorizando o trabalho realizado pelos clientes nesta resposta social.
O grau de concretização das atividade e dos apoios, de 94,02%, foi satisfatório e cada vez mais
ajustado às necessidades, avaliadas regularmente, contribuindo para a implementação do Plano
de Desenvolvimento Individual dos clientes, onde se atingiu os 72,26%, com reflexos
significativos na sua qualidade de vida.
Destaque ainda para o estabelecimento de parcerias com vista à inclusão social, quer seja
através do desenvolvimento de atividades na comunidade e para a comunidade. Exemplo disso
são os workshops desenvolvidos pelos clientes do centro de atividades ocupacionais Ajuda em
parceria com a junta de freguesia (dança e encadernação).

LARES''RESIDENCIAIS'
Foram atendidos 90 utentes, distribuídos por 6 Lares.
Têm vindo a aumentar os sinais de envelhecimento dos nossos clientes cuja média de idades
ronda os 40 anos, situação que gera cada vez maior dependência quer ao nível da mobilidade
quer ao nível da prestação de cuidados diários.
Notória foi ainda a necessidade de recorrer com maior frequência à intervenção dos nossos
Recursos Médicos bem como a utilização do Serviço Nacional de Saúde, tendo como consequência
o internamento em alguns casos.
A análise destas necessidades estimularam a procura, a médio/longo prazo, de soluções que
requerem um maior conhecimento e estudo, bem como uma caracterização mais rigorosa, dos
mecanismos do envelhecimento da população adulta, em particular as que têm Síndrome de
Down que correspondem a 54,4% da população adulta nas respostas de centro de atividades
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ocupacionais e lares residenciais. Para esse fim foi constituída uma equipa multidisciplinar que se
propõe desenvolver esse estudo.
Esta situação preocupa a Direção e todo a Equipa Técnica que se tem empenhado em responder
às necessidades existentes, adequando os recursos atuais às reais necessidades/prioridades.

FORMAÇÃO'E'EMPREGO'
Foi mantida a oferta formativa frequentada por 45 formandos, nos cursos de formação
existentes, Serviço de Apoio Doméstico, Limpezas Industriais, Jardinagem, Floricultura e
Ajudantes de Cozinha.
Na candidatura, para o programa de formação para pessoas com deficiência e incapacidade de
2014, houve uma restruturação do número de cursos apresentados, pois havia indicações por
parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que as turmas deveriam ter no mínimo 10
a 12 formandos, bem como a indicação que deveríamos reduzir os custos, valor hora/ formando,
tendo que para esse efeito reduzir os recursos humanos afetos à formação. Assim sendo,
resolvemos terminar com o curso de Lavandaria, de Costura, de Serventes de Construção Civil e
de Serigrafia, abrindo um curso novo de Serviços de Apoio Doméstico que iria dar resposta aos
formandos do anteriores cursos de Lavandaria e Costura, pois após análise do mercado e das
necessidades e expectativas dos candidatos à formação consideramos que este curso daria um
maior leque de saídas profissionais para os jovens que o frequentem, bem como iria mais ao
encontro das suas expectativas.
Os formandos do curso de costura, já há alguns anos que não eram colocados em empresas de
confeção, pois a esmagadora maioria das fábricas existentes na área da Grande Lisboa tinham
encerrado. No entanto abriram outras oportunidades de mercado para a confeção, como sejam as
pequenas lojas de arranjos de costura, que se tornaram uma saída profissional para os jovens
que atualmente frequentam o curso de Serviços de Apoio Doméstico, que no seu referencial de
formação, tem uma componente de tratamento de roupa e outra de arranjos de costura.
Os arranjos de costura passou a ser mais um dos serviços para o exterior disponibilizado pela
Quinta dos Inglesinhos, mas mantivemos a área de confeção em costura industrial, onde estão os
nossos clientes de Centro de Atividades Ocupacionais, em atividades socialmente uteis,
continuando esta a ser uma das áreas com possibilidade de rentabilização e portanto também
uma das áreas de negócio.
Os restantes cursos, de serigrafia e construção civil, há muito que tinham vindo a perder
formandos, para além de que, principalmente o curso de serigrafia, estava igualmente
desajustado com a realidade do atual mercado de trabalho, pois já há vários anos que não
tínhamos qualquer integração profissional dos formandos em empresas deste setor.
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As razões prendem-se, segundo a nossa avaliação, com o encerramento de muitas serigrafias
tradicionais, pois os métodos atuais de serigrafia digital, vieram revolucionar este mercado.

EMPRESAS'DE'INSERÇÃO'
Inseridas nas medidas de apoio ao emprego, as empresas de inserção a laborar em meio aberto
(empresas e particulares) na área da jardinagem, formam 10 pessoas em percursos formativos
plurianuais, com vista à sua colocação em mercado de trabalho.

TRANSPORTE'ADAPTADO'
Deu-se continuidade à parceria com a Câmara Municipal de Almada, no âmbito de serviço de
transporte adaptado a 30 jovens com mobilidade reduzida que frequentam as escolas do
concelho de Almada, proporcionando a estas crianças e jovens melhor qualidade de vida ao nível
das acessibilidades.

TRANSPORTE'DE'PÊRA'
Mantivemos

a

parceria

com

a

Câmara

Municipal

de

Almada,

garantindo

a

gestão

e

operacionalização do transporte da população do lugar de Pêra desprovido de transportes
públicos, entre esta localidade e outros pontos do concelho.

Ao longo do ano foi registada uma média mensal de 1900 utilizações incluindo jovens que
frequentam a Quinta dos Inglesinhos.
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3. OBJETIVOS'ESTRATÉGICOS'
Assumidos como objetivos estratégicos para o ano de 2014, referimos de seguida a ação
concretizada para cada um deles:

3.1.'SUSTENTABILIDADE'FINANCEIRA'
Controlo'Orçamental'
Na sequência da intensificação verificada em 2013 dos procedimentos do controle orçamental, no
presente ano, o trabalho realizado na sua simplificação, permitiu maior rapidez de acesso aos
resultados da execução orçamental e consequente análise imediata com reflexo nas respostas às
necessidades correntes.
A monitorização mensal e análise detalhada das despesas, realizada pela Direção, acompanhada
de imediato pelos responsáveis das estruturas, contribuiu para a consolidação orçamental e
transparência da sua execução.
Durante o ano de 2014, o objetivo assumido como receita foi cumprido em 97,42%. No que
respeita à despesa com pessoal foi utilizado 98,24% do valor orçamentado para recursos
humanos e 88,04% do valor orçamentado para a despesa variável. O objetivo global da despesa
foi cumprido uma vez que representou 95,13% do orçamentado.
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Financiadores'|'Financiamento'|'Recursos'
Nº de UTENTES | ALUNOS | FORMANDOS | FAMÍLIAS

Acordos'com'o'Instituto'de'Segurança'Social'
BLOCOS
Educacional

Ajuda
Júlia Moreira

Pedralvas

Alapraia
Penha de
França

RESPOSTAS/SERVIÇOS/VALÊNCIAS

2013

2014

Creche” A Tartaruga e a Lebre”

63

63

CAFAP

20

0¹

CAO (Ajuda e Páteo do Seabra)

74

74

125

125

14

14

25

25

Centro de Atividades Ocupacionais

25

25

Lar Residencial (1) -13

13

13

Lar Residencial (2) -11

11

11

Lar Residencial

15

15

12

12

372

352

(CAO1, CAO2,Sta Clara,)
Lar Residencial
CAO /Lar Residencial

(25 CAO+25 LAR)

Qt.ª

Centro de Atividades Ocupacionais

Inglesinhos

Lar Residencial (12 CAO + 12 LAR)
Total

¹ Extinção do acordo do CAFAP

Financiamento'do'Ministério'da'Educação'e'Ciência''
BLOCOS
Educacional

RESPOSTAS/SERVIÇOS/VALÊNCIAS

2013

2014

2

2

241

215

243

217

Escola de Educação Especial – Bonny Stilwell
Centro de Recursos para a Inclusão
Total

Financiamento'da'Câmara'Municipal'de'Almada'
BLOCOS!
! Qta
Inglesinhos

RESPOSTAS/SERVIÇOS/VALÊNCIAS
Transporte Adaptado (alunos)
Total

2013

2014

31

30

'

31

30

'
'

'

'
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BLOCOS!
! Qta
Inglesinhos

RESPOSTAS/SERVIÇOS/VALÊNCIAS
Transporte da Pêra - Apoio à comunidade
(utilizações)

!

2013

2014

2100¹

1900¹

2100

1900

Total

¹ Média Mensal

Financiamento'do'Instituto'de'Emprego'e'Formação'Profissional!
BLOCOS
Qta
Inglesinhos!

RESPOSTAS/SERVIÇOS/VALÊNCIAS

2013

2014

10

10

45

45

55

55

Empresas de Inserção Flor da Quinta e Almaverde
(formandos)
Centro de Formação Profissional (formandos)
Total

'
Prestadores'de'Serviços!
A atividade institucional é complementada por serviços especializados prestados por entidades
externas devidamente qualificadas.

ÂMBITO DA COLABORAÇÃO

ENTIDADES

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Centralmed
Médico do Trabalho

Cuidados de Saúde dos Clientes

Médico Clínica Geral
Médico de Psiquiatria

Certificação legal de contas

Revisor Oficial de Contas
Técnico Oficial de Contas

Sistema HACCP

Hyport

Assistência Informática

BIT

Gestão de Dados

F3M

Alojamento da Base de Dados Documental Sistema de Gestão

Charuben

de Ambiente e Qualidade
Assessoria Jurídica

Krusse, Gomes e Associados

Trabalho temporário

Traço de União

"Outsourcing" Limpezas

Aromalimpa
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3.2.'EDIFICADO'E'EQUIPAMENTOS'
Tendo por base as necessidades de conservação, adequação e garantia de segurança, foram
feitas inúmeras intervenções realizadas, recorrendo aos adiantamentos contratualmente previstos
da venda do edifício da Travessa Água Flor, cuja escritura está prevista para Agosto de 2014, das
quais destacamos:

•

Montagem de um gradeamento de segurança no valor de 6 872,64€ e reparação do
elevador no valor de 12 219,16€ no Bloco das Pedralvas;

•

Foram feitas obras de recuperação, na Creche, no valor de 4 532,13€;

•

Nas instalações do Centro Bonny Stilwell – Bloco da Ajuda, foi realizado um investimento
que atingiu o valor de 22 927,20€;

•

Na Sede da Instituição, foram realizadas obras no valor de 11 014,03€;

•

Foi focada uma grande atenção na Alapraia cujo Novo Lar foi inaugurado no dia 3 de
Dezembro de 2012 e revelou elevadas deficiências que tiveram de ser intervencionadas.

3.3.'TRANSPORTES'
Foi garantido o serviço de transportes previsto e assumindo em todas as suas vertentes, os
circuitos casa<->centro, entre as diferentes respostas sociais de centros de atividades
ocupacionais e lares residenciais bem como as que asseguram a participação dos clientes nas
diversas atividades desenvolvidas.

3.4.'QUALIDADE'DOS'SERVIÇOS'PRESTADOS'
Orientação'para'o'Utente'
No que se refere ao modelo de Qualidade de Vida adotado nos centros de atividades
ocupacionais, lares residenciais e formação profissional, destaca-se a sistematização dos
instrumentos de avaliação das necessidades, potenciais e expectativas, cuja aposta incidiu na
aplicação transversal da Escala de Avaliação da Qualidade de Vida utilizada pelas mesmas.
No âmbito das atividades desenvolvidas no plano de desenvolvimento individual, destacamos os
dados apresentados na seguinte tabela (horas trabalhadas):
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Atividades desenvolvidas
no âmbito do
Plano de Desenvolvimento Individual
Desenvolvimento pessoal
Atividades de Vida Diária (culinária, etc…), montagem de
componentes elétricos (bucins), artesanato, tecnologias de informação
e comunicação (utilização do computador), áreas de Formação
Profissional e outras atividades ocupacionais.

Previsto

Realizado

Grau de
Concretização
(%)

34370

31592

91,92%

246

100

40,65%

2165

1599

73,86%

10397

10826

104,13%

6166

5107

82,83%

286

434

151,75%

6864

5233

76,24%

3291

2640

80,22%

216

161

74,54%

64001

57692

90,14%

Relacionamento interpessoal
Atividades desportivas intercentros, Programas Desenvolvimento de
Competências Pessoais e Sociais, festas temáticas, dinamização de
intervalos, etc.

Autodeterminação
Formação em Igualdade de Oportunidades, Cidadania,
Empregabilidade e Sensibilização Ambiental, Área Temática, Espaço
Voz Ativa, Grupos de auto representação, Atividades Académicas
Funcionais (escolaridade funcional).

Bem-Estar Físico
Fisioterapia, Saúde, Nutrição e Alimentação, Ed. Física, Futebol,
Golfe, Judo, Atletismo, Ténis, Basquetebol, etc.

Atividades Recreativas
Bem-estar material
Áreas de Formação Profissional, Empregabilidade ,gestão do dinheiro,
etc.

Bem-estar emocional
Snoezelen, , Hidroterapia, Hipoterapia, Atividades de lazer, Atividades
Expressivas,teatro, dança e pintura , relaxamento , etc.

Inclusão social
Áreas de Formação Profissional (estágios), Atividades
Ocupacionais/Desportivas e artesanais na Comunidade de Dança e
Gira, Alma Alentejana, Projeto Aventur’arte, etc.

Direitos
Direitos Humanos (respeito, dignidade, igualdade)
Direitos Legais (cidadania, acessibilidade, direitos próprios)

Grau de Concretização

Destes dados importa salientar que a intervenção com as crianças da creche assenta em três
áreas

curriculares;

Formação

Pessoal

e

Social,

Conhecimento

do

Mundo,

Expressão

e

Comunicação, conforme a tabela abaixo apresentada:
Atividades desenvolvidas
no âmbito do
Plano de Desenvolvimento Individual
Desenvolvimento pessoal e Social
Autonomia
Socio -afetivo- comportamental
Conhecimento do Mundo
Cognitivo
Sensorial
Expressões e Comunicação
Linguagem
Motricidade

Grau de Concretização

Previsto

Realizado

Grau
de
Concretização
(%)

4440
4231

4440
4231

100%
100%

164
164

170
189

104%
115%

162
320

185
324

114%
101%

9481

9539

100,6%
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No que diz respeito à formação profissional e decorrente da reestruturação dos cursos
mantivemos o volume de formação em 65250 horas de formação, para 45 formandos distribuídos
pelos cursos de:

•

Ajudantes de Cozinha com capacidade para 12 formandos;

•

Limpezas Industriais com capacidade para 11 formandos;

•

Jardinagem e Floricultura com capacidade para 10 formandos;

•

Serviço de Apoio Doméstico com capacidade para 12 formandos.

Relativamente ao volume de execução registaram-se um total de 50.099 horas e tendo
passado pelos cursos 65 formandos, destes, 15 terminaram a formação, 6 rescindiram contrato e
44 transitaram para o ano de 2015, dado que os cursos são bianuais, com a duração máxima de
2900 horas.
As atividades desenvolvidas envolveram todos os colaboradores em todas as estruturas. O grau
de concretização em horas de ocupação em relação aos previstos, foi considerado, pela Direção,
como bastante satisfatório, conforme se apresenta no quadro seguinte.

APOIOS ESPECIALIZADOS
/OUTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

(Horas)

Grau de
Concretização
(%)

PSICOLOGIA

7877

7040

89,37%

SERVIÇO SOCIAL

5396

4929

91,35%

EDUCAÇÃO ESPECIAL E
REABILITAÇÃO

7609

6213

81,65%

EDUCAÇÃO ESPECIAL

1105

1088

98,46%

14955

10262

68,62%

EDUCAÇÃO FÍSICA

1268

1306

103,00%

FISIOTERAPIA

3342

2781

83,21%

CLINICA GERAL / PSIQUIATRIA

344

379

110,17%

EXPRESSÃO PLÁSTICA

675

580

85,93%

TERAPIA DA FALA

4158

3262

78,45%

EDUCAÇÃO

1554

1613

103,80%

EDUCAÇÃO SOCIAL

1547

1240

80,16%

TAFE

1575

1575

100,00%

MONITOR

12418

11438

92,11%

AAD / AAE

7770

7305

94,02%

7770

7305

94,02%

TERAPIA OCUPACIONAL

TOTAL
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Nº de clientes envolvidos: 307
Número Real de
Participantes

Taxa
Participação
Real

Número
Desejável de
Participantes

Taxa
Participação
Desejável

PSICOLOGIA

255

83,06%

265

86,32%

SERVIÇO SOCIAL (Clientes)

303

98,70%

303

98,70%

SERVIÇO SOCIAL (Famílias)

245

79,80%

272

88,60%

EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO

230

74,92%

268

87,30%

27

8,79%

28

9,12%

183

59,61%

238

77,52%

6

1,95%

18

5,86%

115

37,46%

119

38,76%

FISIOTERAPIA

18

5,86%

34

11,07%

EDUCAÇÃO FÍSICA

23

7,49%

23

7,49%

TAFE

45

14,66%

45

14,66%

Atividades/Apoios Especializados/Outros
Recursos

CLÍNICA GERAL / PSIQUIATRIA
TERAPIA OCUPACIONAL
EDUCAÇÃO SOCIAL
EDUCAÇÃO

TOTAIS:

1450

1613

No que diz respeito às atividades desenvolvidas nos serviços centrais, nomeadamente nos
departamentos/áreas

de

comunicação,

recursos

humanos,

administrativa

e

financeira,

qualidade o grau de concretização é o exposto na tabela abaixo apresentada:

Ações de departamentos, serviços, áreas
SERVIÇOS CENTRAIS
TOTAL

Previsto

Realizado

(Horas)
14.121

15.929
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Participação'
A consolidação das dinâmicas de participação e o envolvimento de todos, como um dos pilares da
nossa sustentabilidade, e a aposta diária em encontrar soluções conjuntas permitiram
concretização das atividades previstas neste âmbito:

No que diz respeito às atividades de Autodeterminação, foram realizadas um total de 1559
horas, nas respostas/serviços de centro de atividades ocupacionais, formação profissional e lares
residenciais nos diversos contextos do funcionamento. Ainda neste âmbito e no que se refere à
autorrepresentação, destacamos as reuniões/encontros realizados, contribuindo assim para
uma maior consolidação desta atividade.

A exemplo dos anos anteriores, foi realizado na Qt.ª dos Inglesinho, o Encontro dos
Representantes das diferentes estruturas, sob a temática, previamente definida, Relações
Interpessoais tendo contado com um número de 25 participantes.

Foram também privilegiadas as reuniões; com significativos, clientes e parceiros, individuais e de
grupo, com os colaboradores, de equipa alargada e setoriais num nº total de 2113 horas.

Durante o ano de 2014, foram realizados diversos eventos nas várias estruturas, num total de
191 horas, tiveram as mais diversas temáticas e reuniram colaboradores, significativos,
parceiros e clientes contribuindo de forma significativa para estreitar relações e a cooperação
entre as diferentes partes interessadas, dos quais se destacam:
•

Festas Temáticas;

•

Semanas da Família;

•

Magusto;

•

Brigadas das Famílias;

•

Festas de Natal;

•

Encontros Intercentros;

•

Festas de Carnaval;

•

Festas Convívios;

•

Atividades de divulgação (feiras, exposições, atuações do grupo de dança e teatro);

•

Participação em provas desportivas (Special Olympics, Olimpíadas de Ponte Lima,
Maratona);

•

Jantar de Encerramento das Comemorações do 50º Aniversário;

•

Almoço de angariação de fundos (Lyons)

•

Workshops
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Decorrente da implementação do sistema de gestão de reclamações, elogios sugestões,
foram registadas:

•

4 reclamações, que estão na sua totalidade em fase de tratamento.

•

9 sugestões, 3 das quais estão em fase de tratamento.

•

1 elogio, que teve o respetivo agradecimento por parte do bloco que o recebeu.

Podemos considerar que a participação a este nível continua a carecer de uma maior consolidação
dos diversos intervenientes, no sentido do crescimento/desenvolvimento organizacional na sua
ação de melhoria contínua.
Ressalvamos no entanto que nos inquéritos de satisfação às diferentes partes interessadas,
mediante análise de conteúdo, são apresentadas sugestões e elogios como podemos verificar no
item que se segue.

Avaliação'da'Satisfação'dos'Significativos,'Parceiros'e'Utentes'
A APPACDM de Lisboa, a exemplo do que aconteceu nos últimos 4 anos, realizou inquéritos aos
Significativos, Parceiros, Sociedade e Clientes de modo a verificar o seu grau de satisfação face à
organização.
A entrega e recolha dos inquéritos, aos significativos da resposta social de creche referentes
ao ano letivo 2013/2014, foi feita durante o mês de junho de 2014 o seu tratamento foram
apresentadas

em

Julho

e

divulgado

junto

das

partes

interessadas. Num

total de

63

significativos inquiridos obtivemos 46 respostas registando-se assim uma taxa de retorno
de 73%.
Foi atingido o valor global de 3,46, evidenciando-se uma ligeira subida (0,12%) face ao ano
anterior em que o valor atingido foi de 3,34.
Foram ainda evidenciadas 21 sugestões que apontam para melhorias da organização e
funcionamento, instalações, bem como 17 elogios relativamente ao seu contributo para uma
sociedade mais inclusiva.
Nas respostas de Centro de Atividades Ocupacionais, Lares Residenciais e Formação
Profissional, a entrega dos inquéritos foi durante o mês de janeiro de 2015 e a sua recolha
ocorreu até à primeira quinzena de fevereiro de 2015. Foram enviados 269 e rececionados 142
inquéritos, tendo sido obtida uma taxa de retorno de 52,78%.
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A avaliação global dos Significativos em 2014, corresponde a uma média de 3,23.
Numa análise comparativa relativamente à média global de 2013 (3,16) regista-se uma ligeira
subida de (0,07).
A exemplo da creche foram também evidenciadas sugestões (17) que apontam para melhorias
da organização e funcionamento, das atividades desenvolvidas, das instalações, da comunicação
e informação bem como 19 elogios relativamente aos serviços prestados.
Este procedimento estendeu-se aos parceiros, tendo sido enviados por mail, inquéritos para 98
parceiros através dos serviços centrais, no dia 20 de janeiro de 2014. No momento da exportação
dos dados a 19 de fevereiro de 2014, foram rececionadas 16 respostas assim sendo obtivemos
como taxa de retorno 16,3%, valor próximo ao do ano anterior (16,2%).
No que reporta à avaliação global o valor atingiu os 3,23, o que aponta para uma ligeira
descida (0,020) relativamente ao ano anterior cujo valor foi de 3,43.
Também os parceiros evidenciam sugestões (6) no âmbito do aprofundamento da parceria, das
atividade desenvolvidas, e da divulgação, também evidenciam elogios (7) relativamente à
qualidade dos serviços prestados.
A realização dos inquéritos aos clientes/formandos foi feita durante o mês de janeiro de
2015 e a recolha ocorreu até meados de fevereiro de 2015.
Tendo em conta o potencial de participação dos clientes, avaliado pelas equipas, responderam um
total de 170, face a 154 do ano anterior, verificando-se um aumento de 10,39%.
Relativamente

aos

resultados

globais

destaca-se

que

68%

dos

respondentes

estão

satisfeitos com os serviços prestados, 16% das perguntas não se aplicam a toda a organização
(serviços de transporte, cuidados médicos, tratamento de roupas, entre outros). Foi apresentada
apenas uma sugestão que aponta para a melhoria do serviço de transportes, instalações,
acessibilidades e limpeza.
Apenas 8% dos inquiridos revelam não estar satisfeitos e 7% não responderam a
algumas das questões.
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Bloco/Resposta Social

Nº
de inquiridos/
respondentes

Ajuda

30

Pedralvas

50

Q. Inglesinhos

50

J.Moreira

46

Penha de França

23

Alapraia

37

SITE

24

TOTAL

260

Em relação à Sociedade, e no sentido de obter
dados

sobre

“estratégia

aspetos

específicos

comunicacional

compreensão

do”

valor

“e

para

a

para

a

acrescentado

da

organização para a sociedade”, foi realizado um
inquérito, até meados de fevereiro de 2015,
através do preenchimento de um questionário
presencial

em

comunidade,

trabalho
o

de

mesmo

“rua”

foi

junto

da

disponibilizado

durante todo o ano aos utilizadores do SITE da
organização.

Os

inquéritos

foram

realizados

pelos diferentes blocos, nas freguesias dos concelhos onde estamos implantados Almada, Lisboa
e Cascais.
Obtivemos um total de 260 respostas face às 190 do ano anterior, um aumento de 36,84%.
Destacamos como análise relevante que 68% conhecem a instituição através das atividades
desenvolvidas na comunidade e através de pessoas conhecidas (61%). No que diz respeito ao
reconhecimento da sociedade acerca do trabalho levado a cabo pela organização, 66% dos
respondentes consideram-no importante para a sociedade, em particular no serviço que
prestamos às pessoas com deficiência intelectual e incapacidade, destacando o que se refere à
sua inclusão na sociedade.
De um modo global 74% dos respondentes reconhecem a importância do nosso trabalho, em
que (28%) classificam o funcionamento da organização como “BOM” e 33% como “MUITO
BOM”.
A exemplo do ano anterior referem a necessidade de uma maior aposta em ações de divulgação
quer a nível local, quer a nível global apontando para a utilização mais efetiva dos diversos canais
de comunicação social e redes sociais.
Foram ainda registadas 33 sugestões relativas; à divulgação da organização, às atividades
desenvolvidas, voluntariado e estágios e 5 elogios no âmbito do funcionamento.

Melhoria'Contínua'
Sistema'de'Gestão'da'Qualidade'
O sistema de gestão da qualidade enquanto instrumento de gestão norteou a globalidade da ação
da Instituição, permitindo uma maior coesão nos procedimentos e boas práticas.
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A monitorização periódica e a avaliação do desempenho institucional permitiu acompanhar de
forma

sistemática,

os

processos,

atividades

e

as

ações

de

melhoria

decorrentes

das

auditorias/visitas de acompanhamento bem como o seu impacto nos resultados esperados e os
fatores críticos para a concretização das ações planeadas.
A reunião anual de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, permitiu definir o plano de
melhorias para 2014, cujo o enfoque foi a simplificação do sistema e de modo particular a revisão
documental (registo e procedimentos) tendo em vista uma gestão de tempo mais eficaz
relativamente ao preenchimento dos mesmos.
Foram ainda implementadas ações melhoria inerentes às auditorias e visitas de acompanhamento
inerentes ao funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade.

Parcerias'
As parcerias contribuíram ao longo do ano para o desenvolvimento do modelo de qualidade de
vida, no âmbito do plano de desenvolvimento individual, bem como para a sustentabilidade
financeira de ações e projetos desenvolvidos. Foi registado um aumento, das parcerias
existentes, no bloco da Ajuda, Serviços Centrais e Área de Empreendedorismo. A instituição conta
com um total de 98 parcerias, nos seguintes âmbitos:
•

Ensino Superior;

•

Educação de Adultos;

•

Comunidade Educativa;

•

Educação Especial e Reabilitação;

•

Atividades do Plano de Desenvolvimento Individual;

•

Fornecimento de Bens, Produtos e serviços;

•

Formação de Colaboradores;

•

Protocolos e Acordos de Cooperação;

•

Departamento de Desenvolvimento Social;

•

Projetos, Programas e Atividades;

•

Responsabilidade Social;

•

Representatividade;

•

Eventos.

A'APPACDM'de'Lisboa'integra'os'Órgãos'Sociais!
•

Humanitas (Federação Nacional para a Deficiência Mental);

•

CNIS (Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social).

A''APPACDM'de'Lisboa'é'associada!
•

Humanitas (Federação Nacional para a Deficiência Mental);
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•

CNIS (Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social);

•

UDIPSSLx (União Distrital das Instituições Particulares Solidariedade Social).

3.5.'EMPREENDEDORISMO'
O desafio das organizações centra-se mais do que nunca no garante da sua sustentabilidade
financeira, mote da atualidade, em particular num sector que depende essencialmente do
financiamento do estado.
Exemplo disso é a ultima atualização da lei de bases da economia social, Lei n.º 30/2013 de 8
de maio, que ressalva a importância da economia social e o seu contributo para o
desenvolvimento sustentável, a inovação social, ambiental, tecnológica e o reforço da coesão
social, económica e regional.
Garantindo todos o valores subjacentes às organizações do 3º sector, nos princípios orientadores,
defende em simultâneo o conceito de “abordagem empresarial diferente” próprio desta economia
“cujo motor principal não é a rentabilidade financeira mas sim a rentabilidade social”, integrando
ainda como principio orientador o reinvestimento dos excedentes , para a melhoria da qualidade
dos serviços, sem prejuízo da auto-sustentabilidade.
Esta lei impulsiona a procura de novos modelos e dinâmicas que permitam a sua sustentação a
prazo, o que atribui às organizações uma responsabilidade acrescida na procura de modelos de
gestão cada vez mais qualificados.
Neste contexto e alinhada com a nossa missão que visa a inclusão das pessoas com deficiência
ou incapacidade na sociedade onde por direito tenham um papel socialmente valorizado, é criada
a área de empreendedorismo “SOLUÇÕES COM VALOR” com o objetivo de criar soluções que
tenham por base a valorização do trabalho desenvolvido pelas pessoas a que prestamos serviços
nas diferentes estruturas.
Destacamos como Objetivos Estratégicos:
•

Identificar e implementar melhorias de eficiência;

•

Promover parcerias com o setor público e privado;

•

Criar valor de forma estruturante e sustentável.

Tendo vista a criação de valor nas atividades desenvolvidas junto dos clientes,
salientamos como principais ações em 2014:
•

Reestruturação/ criação de espaços para venda/ divulgação de produtos:
o

Prevista a abertura das Lojas “ O Lagar” e “A Oficina” em 2015;

o

Prevista a criação de “Pontos de Venda” para 2015 (Creche e Lar das Pedralvas).
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•

Criação de estratégia e suportes de comunicação com vista à promoção mais eficaz da
nossa atividade junto dos vários públicos-alvo que pretendemos abranger;

•

Reestruturação de áreas de produção tendo em vista aumentar a produção/prestação de
serviços das mesmas.

No que diz respeito a ações realizadas e resultados obtidos, evidenciamos os seguintes:
Área

Ação realizada
Reestruturação da atividade com vista a criar uma maior

Jardinagem

produtividade tendo-se registado uma aumento de
facturação e de clientes.

Artes gráficas

Lavandaria

Resultado obtido
Aumento de receitas em
22%

Uniformização de procedimentos e angariação de novos

Aumento de receitas em

clientes.

24%

Contrato com a Valconselho, para a limpeza de 4800

Receita no valor aprox.

bolsas de equipamento médicos.

4000,00€

Análise de custos e ajustamento da tabela de vendas.
Cozinha

Renovação de produtos, definição de suportes

Receita no valor aprox.

promocionais (etiquetas e embalagens).

4.450,00€

Certificação dos produtos (HACCP)
Contacto para estabelecimento de parcerias com

Injeção de plásticos

empresas do ramo com vista à produção e rentabilização

A aguardar decisão do

do equipamento (JSL-Empresa de Componentes

parceiro

Eléctricos).
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4. INOVAÇÃO'E'DESENVOLVIMENTO'
BLOCOS

JÚLIA MOREIRA

Entidade Parceira
Portugal Telecom
(Desde 2007)

Projeto/Programa/Dinâmica

Objetivos

Inovação
Projeto Urano

Diversificar as formas de
comunicação alternativa.
Programa de competências pessoais

Câmara Municipal de

Aventur’arte

e sociais para jovens em formação
ou emprego.

Almada
Dança e Gira
Instituto Nacional de

Passeio Anual_Qt.ª

Reabilitação

Inglesinhos

Projeto no âmbito do bem-estar
físico (dança).
Proporcionar momentos de lazer
Medidas de contrato, EmpregoInserção e Contrato Emprego-

Q.TA INGLESINHOS

CEI + (Contrato de Emprego e
Inserção)- 6 contratados
Instituto de Emprego
e Formação

CEI + (Contrato de Emprego e

Profissional

Inserção) para pessoas com
deficiência intelectual e
incapacidade - 5 contratados

Inserção, criadas pela Portaria n.º
128/2009, de 30 de janeiro,
cofinanciadas pelo Fundo Social
Europeu (FSE), através do Programa
Operacional do Potencial Humano
(POPH), inscrito no QREN, na
Tipologia 5.4 - Apoio à Inserção de
Desempregados - Eixo 5 – Apoio ao
Empreendedorismo e à Transição
para a Vida Ativa.
No âmbito do bem-estar físico,

Câmara Municipal de
Cascais

Qualidade na Mobilidade –
fisioterapia

promover a máxima funcionalidade e
melhorar a qualidade de vida e bemestar em termos de mobilidade
geral.
Resposta ao desenvolvimento de

Fórum-Sócio Ocupacional com

ALAPRAIA

a Câmara Municipal de

de um valor monetário por cada

Cascais

cliente em Centro de Atividades
Ocupacionais residente no Concelho.

Comissão Permanente

Toma Lá - Marketing

para a Deficiência

Câmara Municipal de
Cascais

Divulgação dos trabalhos executados
nas atividades artesanais e
expressivas.

Tecnologias de Informação e
comunicação TIC
Comparticipação na Obra
construção e aquisição de
equipamento
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- Apoiar e Promover a INCLUSÃO a
pessoas com deficiência intelectual e

Concurso EDP
Solidária_

Projeto de dança da“2feet“

EDAK Escola de Dança

(16 clientes)

Ana Kohler
Escola Certificada pelo

incapacidade, possibilitando a sua
participação na comunidade através
da dança.
- Promover o desenvolvimento de

Conselho Internacional

Capacidades/Competências , neste

de Dança da UNESCO

caso na área artística através da
prática da dança.
Medidas de contrato, EmpregoInserção e Contrato EmpregoInserção, criadas pela Portaria n.º
128/2009, de 30 de janeiro,

Instituto de Emprego
e Formação
Profissional

CEI + (Contrato de Emprego e
Inserção)5 contratados

cofinanciadas pelo Fundo Social
Europeu (FSE), através do Programa
Operacional do Potencial Humano
(POPH), inscrito no QREN, na

EMPREENDEDORISMO

Tipologia 5.4 - Apoio à Inserção de
Desempregados - Eixo 5 – Apoio ao
Empreendedorismo e à Transição
para a Vida Ativa.

Atentos ao ambiente e às energias
renováveis, temos como objetivos
de longo prazo rentabilizar o espaço,

COOPÉRNICO

com a colocação dos painéis solares
cooperativa de energias
renováveis, que alia à
sua natureza social o
apoio a projetos de

nas diferentes estruturas, a redução
Programa Painéis Solares Microgeração

da factura energética.
Blocos com painéis solarem:

solidariedade,

• J.Moreira

educacionais ou de

• Pedralvas

proteção ambiental.

• Alapraia
• Creche
• Lar Residencial Penha de França
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*CULTURA E

Desenvolver uma rede europeia que

DINTORNI (ITALIA)

pretende oferecer novas
ferramentas para apoiar as pessoas
com deficiência intelectual e

Roots to Fly

*Esta candidatura foi

incapacidade com vista a ampliar as

Programa Erasmus

apresentada a nivel europeu

suas competências, competindo em

e encontra-se em fase de

diversas áreas, promovendo a auto-

avaliação

estima e a mobilidade, ou seja a
sua autonomia.
JUNTA DE FREGUESIA
AJUDA

Formação para a mobilidade

DA AJUDA

Desenvolvimento de competências
sociais e artísticas na comunidade

Em todas as estruturas são realizados programas de lazer, com particular enfoque no período de Verão. Estes
projetos são na sua generalidade comparticipados pelas famílias, este ano apenas foram comparticipados pelo
INR os projetos da Qt.ª dos Inglesinhos.

'
4.1.'DESENVOLVIMENTO'E'QUALIFICAÇÃO'DOS'COLABORADORES'
Em 31.12.2014, a Associação contava com 251 colaboradores, dos quais duas Técnicas
Estagiárias e uma Professora destacada pelo Ministério da Educação, com a seguinte distribuição
por Estrutura.

Número de Colaboradores por Estrutura

Creche

23

Educacional (CRI / EEE)

23

Ajuda (CAO's)

23
28

Alapraia (CAO, Lares)
25

Pedralvas (CAO, Lar)

51

Júlia Moreira (CAO's, Lar)
4

Sta. Clara (CAO)

11

Penha França (Lar)

38

Qta. Inglesinhos (CAO,Lar,FP,Transportes)
11

Empreendedorismo (Emp.Inserção)

12

Serviços Centrais
Estágios

2
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Os grupos funcionais com maior representatividade são o Operacional e o Técnico, ambos de
apoio direto aos Clientes, seguindo-se o de Suporte à atividade geral da organização.

Percentagem de Colaboradores por Grupo Funcional
Gestão

Coordenação

Administrativo

Suporte

Técnico

Operacional

4%
36%

3%

3%
22%

32%

Verificou-se, ao longo do ano, um grau de absentismo de 3,92%, englobando as ausências
prolongadas devidas a situações de baixa por parto ou doença e/ou acidentes de trabalho.

Formação'Profissional'
O Plano de Formação estabelecido para o biénio 2014-2015 foi elaborado a partir do
levantamento que se realiza através dos Sistema de Avaliação do Desempenho, bem como das
necessidades detetadas pelas responsáveis dos centros, de modo a ir ao encontro da realidade
organizacional.
São consideradas temáticas essenciais:
•

Comunicação e Relacionamento Interpessoal;

•

Trabalho em Equipa;

•

Gestão do Stress/Conflitos;

•

Gestão do Desempenho;

•

Liderança; Negligência e Maus Tratos;

•

Sexualidade na Deficiência Intelectual;

•

Primeiros Socorros; Simulacros/Evacuação de Instalações;

•

Word/Excel;

•

Cuidados Humanos Básicos de Saúde; Envelhecimento (Clientes/Colaboradores);

•

Intervenção em Snoezelen.

Não havendo candidaturas abertas para tipologias compatíveis com o nosso setor, e com as
restrições orçamentais existentes, será importante apostar na formação interna, em que
Colaboradores frequentem algumas das temáticas no exterior, através de ações gratuitas e/ou
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mediante parcerias existentes entre a Associação e entidades diversas, para poderem replicar
internamente a posteriori. No ano passado, apenas 10% da formação foi realizada por
formadores internos, tendo a maioria sido assistida externamente e/ou prestada por formadores
externos.
Apesar da conjuntura menos propícia para a formação, conseguiu-se cumprir um total de 2854h
ano longo de 2014, havendo três colaboradores com estatuto de trabalhador-estudante e várias
iniciativas que resultam de pedidos de participação em ações de formação que são analisados
casuisticamente.

Blocos

2012

2013

2014

Ajuda

707

945

285,5

Alapraia

179

942,5

464

Educacional (Creche e CRI)

650

1457,5

208

Júlia Moreira (c/ Sta. Clara)

639

1610

413,5

Pedralvas (c/ P.França)

1232

1203,5

545,5

Qta. Inglesinhos

1725

2197,5

274

Serviços Centrais

412

941

663,5

5544

9297

2854

Total
Unidade: Horas de formação.

Para 2014, o Sistema de Avaliação do Desempenho em vigor na Associação desde 2008 prevê a
atribuição de dias adicionais de férias como reconhecimento do mérito aos Colaboradores,
mediante a respetiva classificação. Esta forma de recompensa destina-se à motivação dos
recursos humanos e à redução do absentismo, promovendo a produtividade.
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5. COMUNICAÇÃO'
Durante o ano de 2014 desenvolveram-se várias ações, buscando uma constante melhoria da
comunicação, quer interna quer externa, que se estende não só pela atualização e renovação dos
conteúdos do site, mas também pela constante participação nas redes sociais, por forma a criar
uma proximidade de comunicação com os sócios e parceiros e outros públicos de interesse. Estas
ações são complementadas com a criação de suportes gráficos que respondem às necessidades
estratégicas das várias ações.

5.1.'SITE'
Atualizámos notícias e conteúdos, conferindo uma contínua dinâmica ao site.

'
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Da consulta dos dados do nosso site, pudemos reunir os dados quantitativos referentes a
inscrições de Voluntários, Sócios e na Newsletter (MAIS).
Voluntários

2013

2014

Janeiro

6

1

Fevereiro

4

Março

2013

2014

2013

2014

Janeiro

0

2

Janeiro

2

1

2

Fevereiro

2

3

Fevereiro

2

2

0

2

Março

8

1

Março

3

2

Abril

5

4

Abril

8

8

Abril

4

4

Maio

2

5

Maio

1

5

Maio

1

5

Junho

1

1

Junho

2

7

Junho

2

1

Julho

0

1

Julho

4

6

Julho

4

1

Agosto

3

1

Agosto

4

8

Agosto

1

1

Setembro

1

4

Setembro

1

1

Setembro

1

4

Outubro

9

6

Outubro

6

2

Outubro

6

6

Novembro

4

4

Novembro

3

0

Novembro

1

4

Dezembro

2

0

Dezembro

1

0

Dezembro

1

0

35

31

40

43

28

31

Total

Sócios

Newsletter

Pudemos contabilizar, igualmente, o número de visitas mensal, bem como o número de visitantes
e o número de páginas visualizadas.

mês

nº de visitantes

nº total de visitas

páginas vistas

(utilizadores)

(sessões)

(visualização de página)

Janeiro

1303

1578

4612

Fevereiro

1223

1422

6592

Março

1208

1373

7495

Abril

1012

1288

7069

Maio

1160

1452

8367

Junho

826

981

5676

Julho

1119

1289

7367

Agosto

745

858

4995

Setembro

1417

1654

8752

Outubro

1428

1667

8766

Novembro

1393

1697

8845

Dezembro

1079

1264

6155

5.2.'EMAIL'DE'SEXTA'FEIRA'
Mantivemos o email informativo semanal para comunicarmos, de forma mais aproximada com o
nosso público direto – sócios e parceiros - onde continuámos a partilhar notícias várias, colóquios,
formações, entre outros.

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Modelo Base_071_02

Página 31 de 39

5.3.'CANAL'YOUTUBE'
Mantivemos o canal do YouTube da APPACDM de Lisboa, permitindo que divulguemos os nossos
vídeos e manter as ligações com o site.
Visite em http://www.youtube.com/channel/UC YoxTQOzVlxgzUtikSSczYA

Durante o ano de 2014 tivemos 1020 visualizações e 6 novos subscritores.

5.4.'SUPORTES'DE'COMUNICAÇÃO'E'OUTRAS'AÇÕES'
Em colaboração com a área do empreendedorismo desenvolvemos suportes que servem de base
à sua divulgação e apoio.
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Desenvolvemos vários suportes de comunicação da APPACDM de Lisboa, procurando manter uma
imagem coerente e homogénea em todos eles.
Ao longo do ano trabalhámos em várias ações, no sentido de as divulgar internamente e junto da
comunidade. Os vários suportes foram elaborados para suporte em papel e/ou suporte digital, em
função da sua utilização.

A'título'de'curiosidade...'
APPACDM de Lisboa no Google
Porque é que a APPACDM de Lisboa é a primeira a aparecer na pesquisa do Google?
Classificação

da

pesquisa
Média

social;

Usabilidade;

Fluxo

de

navegação (estar ligado
aos

melhores

construção

de

sites

–

links

e

relacionamentos);
As

posições

nos

dos

sites

resultados

de

pesquisa são determinadas com base em centenas de fatores, formulados para fornecer aos
usuários finais resultados úteis e precisos.
As novidades envolvem muito mais do que os tradicionais fatores de relevância baseados no
conteúdo de um site, da sua infra estrutura e os links que se direcionam para o mesmo.
São consideradas novas variáveis, entre elas a utilização, a mobilidade, a presença nos média e,
cada vez mais, fatores off-site que vão para além da tradicional construção de links.
As redes sociais passam a ter mais importância nas buscas. É através delas que milhões de
pessoas estão a partilhar os sites que frequentam e a indicar páginas na web.
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5.5'FACEBOOK'
Ao longo do ano de 2014 tivemos uma maior comunicação no Facebook, o que se traduziu numa
subida de gostos (likes). Mantivemos a publicação de informação na página, com atividades da
nossa instituição ou outras que achamos relevantes na área da deficiência intelectual e
incapacidade.

mês

nº total de visitas

Janeiro

2521

Fevereiro

7297

Março

8669

Abril

4939

Maio

3058

Junho

3572

Julho

2889

01 de Jan.14

682

Agosto

1619

31 de Dez.14

1196

Setembro

3121

Outubro

5164

Novembro

4645

Dezembro

7643

Gostos (likes)
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6. ANÁLISE'ECONÓMICA'E'FINANCEIRA''
6.1.'BALANÇO'
Os principais Indicadores financeiros da instituição apresentam as seguintes variações:
31.12.2014

31.12.2013

Variação

Total do ativo

3.775.691

3.670.564

105.127

Total do passivo

1.203.968

1.116.574

87.394

Total do fundo de capital

2.571.723

2.553.989

17.733

Caixa e depósitos bancários

1.014.760

691.948

322.812

322.812

-225.614

Variação de caixa e seus equivalentes

A variação verificada no ativo é justificada em grande parte pelo aumento das disponibilidades
em depósitos à ordem.
A variação do passivo é em grande parte justificada por um aumento nas outras contas a pagar e
diferimentos.
A variação do fundo de capital é justificada pelo resultado líquido apurado no exercício e
regularização/utilização dos subsídios ao investimento.
A variação de caixa e seus equivalentes advém de um aumento dos fluxos de caixa das atividades
operacionais.
Para melhor compreensão das variações do balanço destacamos o seguinte:

Ativo'
Os investimentos em ativo fixo foram no montante 77.736 euros, sendo repartidos da seguinte
forma:
Edifícios e outras construções

60.590

Equipamento básico

12.350

Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos

As amortizações para depreciações ascenderam a 198.555 euros.
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Passivo'
As variações mais expressivas justificam-se como se segue:
Fornecedores

1.956

1)

Estado e Outras Entes Públicos

1.584

2)

Outras contas a pagar

69.314

3)

Diferimentos

10.291

4)

1)

Aumento relacionado com as compras do fim do ano, contudo dentro do prazo médio de pagamentos.

2) Está relacionada com o aumento da carga fiscal dos trabalhadores – Retenções de IRS .
3) A principal variação justifica-se com o recebimento de um adiantamento de JM Leal, LDA, para venda do
Imóvel Travessa Água Flor.
4) Diferimento de receita cujo custo só vai ocorrer no exercício seguinte.

6.2.'FLUXOS'DE'CAIXA!
A caixa gerada pelas operações, conforme consta na demonstração dos fluxos de caixa,
apresenta um fluxo positivo de 322.812 euros o qual é gerado em grande parte pelas atividades
operacionais.

6.3.'DEMONSTRAÇÃO'DE'RESULTADOS'
31.12.2014

31.12.2013

Variação

Variação
%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e

271.570

254.239

17.331

6.82

73.014

53.283

19.731

37,03

73.014

53.283

19.731

37,03

impostos (EBITDA)
Resultado operacional (antes de
gastos de financiamento e
impostos) (EBIT)
Resultado líquido

Realçamos a manutenção do principal indicador, resultados antes de depreciações, gastos de
financiamentos e impostos (EBITDA) que se mantem estável passando de 254.239 euros para
271.570 euros.

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Modelo Base_071_02

Página 36 de 39

Principais'variações'
31.12.2014

31.12.2013

Variação

Variação
%

Vendas e prestações de serviços

1.104.956

1.122.517

-17.561

-1,56

exploração

3.909.612

3.984.249

-74.637

-1,87

Fornecimento e serviços externos

1.031.071

1.199.410

-168.339

-14,04

Gastos com pessoal

3.680.205

3.620.269

59.935

+1,66

Subsídios doações e legados à

Vendas e prestações de serviços – A variação verificada nesta rúbrica, justifica-se por um lado,
pelo aumento verificado nas vendas dos nossos produtos e um decréscimo nas comparticipações
familiares dos clientes, sobretudo no que diz respeito às quotas dos associados e utilização dos
serviços de refeitório nas estruturas.
Subsídios doações e legados à exploração - A redução verificada nos subsídios recebidos é
justificada por uma

descida nos subsídios recebidos das entidades públicas: diminuição dos

projetos do Instituto Emprego e Formação Profissional (IEFP), do Centro de Recursos para a
Inclusão (CRI), do Ministério da Educação e Ciência, dos Municípios e principalmente no projeto
do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) da Formação Profissional da Quinta dos
Inglesinhos.
Os subsídios relativos aos acordos de cooperação da Segurança Social passaram de 3.006.501€
para 3.009.972 euros, mantendo o estipulado no Protocolo de Cooperação celebrado entre a
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e o Ministério da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social.
Fornecimento e serviços externos - A diminuição verificada nos fornecimentos e serviços externos
deve se essencialmente à forte contenção orçamental em todas as rubricas de fornecimentos.
A negociação de novos preços, sobretudo para os fornecedores de serviços produtos de limpeza,
comunicações, reparações de viaturas contribuíram de forma significativa para a diminuição
daqueles encargos.
Gastos com pessoal - Os gastos com pessoal aumentaram em cerca de 59.935€, onde
destacamos o aumento de contratações no Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) baseado no
projeto vigente, a contratação de 2 Estagiários ao abrigo da Medida “Estágios Emprego” do
Instituto Emprego e Formação Profissional (IEFP), o aumento em 0.4% dos encargos da Taxa
Social Única (TSU).
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Outras'Divulgações'
O saldo em aberto na conta 278241 no montante de 335.700€, diz respeito ao valor total
recebido pelo comprador do Prédio da Travessa Água Flor, (Valor da venda do imóvel) cuja
escritura ainda não se realizou, pelo facto do comprador ter solicitado à Direção a prorrogação da
efetivação da mesma, pois pretende que o prédio passe para propriedade horizontal.
Continuamos a aguardar a marcação da referida escritura.
De acordo com a deliberação da assembleia geral em 16 de Novembro de 2012 (ata nº2), do
montante recebido por conta da venda de ativos fixos atrás referida, já foi investido, neste
exercício, em ativos fixos, o valor de 284.327€, sendo o detalhe dos movimentos o seguinte:
-Verba total recebida até 31/12/2014

335.700

-Investimentos:
Equipamento Lar/CAO das Pedralvas

- 113.246

Equipamento Lar Penha de França

- 61.346

Equipamento Creche

- 17.011

Equipamento Bonny Stilwell

- 26.231

Equipamento do 5ºandar Av.5 Outubro

-11.014

Demolição do Prédio Barão Sabrosa

- 55.479

Total investido

-284.327

Saldo a investir no ano seguinte (335.700€-284.327€ = 51.373€)

Proposta de Aplicação de Resultados - A Direção propõe que o Resultado Líquido positivo do
Exercício, no montante 73.014€ seja transferido para Resultados Transitados.
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7. CORPOS'SOCIAIS'DA'APPACDM'DE'LISBOA'
Assembleia'Geral'
Presidente:

Celso das Neves Manata

Vice-presidente:

Miguel d’Orey Soares Franco

Secretário:

Maria Helena Andrade Colaço

Conselho'Fiscal'
Presidente:

João Alberto dos Santos Pavão Nunes

Vogal:

António Pires de Almeida Veloso Cortesão

Vogal:

Artur Cabeleira Gomes

Direção'
Presidente:

Nuno Maria de Orey Soares Franco

Vice-Presidente:

João Carlos Gomes Dias

Secretário:

Marina Alexandra G. Madeira Quintas

Tesoureiro:

Maria Luísa Frazão Matos Caeiro

Vogal:

Maria João Duarte

Vogal:

Maria Teresa Patrício Pinto Coelho

Vogal:

Anabela Carrilho Leitão Marques

Lisboa, 25 de Março de 2015
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8. ELEMENTOS'CONTABILISTICOS'
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