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1. ENQUADRAMENTO
O presente documento dá conta da atividade da Instituição durante o ano de 2016 a que corresponde
o primeiro ano do exercício de mandato dos atuais órgãos sociais. Neste período a direção teve como
preocupação primeira identificar-se com o funcionamento da Instituição, avaliar o Plano de Ação para
2016, contactar com utentes, familiares e colaboradores, estabelecer contactos institucionais e, em
conformidade, selecionar vias de continuidade e ajustamento.
O modelo global de financiamento manteve-se, sendo de registar efeitos adversos na sua componente
pública, com incidência no último trimestre do ano, consequência da reversão de acordos, atípicos
para típicos, previstos pela Segurança Social, mas não refletidos em orçamento, assim como o fim do
financiamento específico do Ministério da Educação, a partir do início do ano letivo 2016/2017 dada a
ausência de candidatos para a valência de “Educação Especial”, hoje prevista no ensino público.
3rocedemos à reposição de atualizações salariais de algumas categorias profissionais, nãoFXPSULGDV
oportunamente, e agora justamente regularizadas.
A correção de situações contratuais relacionadas com alugueres de coberturas de edifícios para
instalação de painéis solares e a denúncia de protocolo celebrado com o Hospital Garcia de Orta,
constituíram decisões tomadas em 2016, na proteção do interesse da Instituição.
Em função das avaliações disponíveis através do sistema de qualidade podemos afirmar que o
exercício de 2016 decorreu no respeito pelos “princípios estruturantes” do “Plano de Ação” anunciado
para o ano que terminou.
Consideramos também devida uma referência aos nossos colaboradores, particularmente ao modo
como traduzem no dia-a-dia o seu compromisso com os valores da Instituição.

2. PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES
2.1. Da ação
A procura da sustentabilidade financeira da Instituição, através da eficiente utilização dos recursos,
materiais e humanos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados, suportada no sistema de
“gestão da qualidade”, constituíram os pilares da ação.
2.2. Do associativismo
O número de associados engloba maioritariamente familiares/significativos e também colaboradores e
amigos. A manutenção deste número, conforme quadro abaixo, está ligada à natureza da prestação
de serviços, nomeadamente frequência de creche, em regra com períodos de permanência na
instituição diferenciados relativamente às outras respostas sociais/serviços.
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A lista de associados em 2016 apresentou a seguinte composição:

ASSOCIADOS
Honorários

2016
4

Efetivos

592

Apoiantes

206

Total Global

802

O número médio de participantes (30) nas duas assembleias gerais realizadas, mantém-se em linha
com o verificado em momentos anteriores.

Nº de
participantes

Nº
de ações

Nº de
participantes

Realizado

Nº
de ações

Previsto

Assembleia Geral Ordinária
Plano de Ação/Atividades /Orçamento

1

*30

N1

30

Assembleia Geral Ordinária
Relatório de Atividades e contas

1

*30

1

25

2

60

2

55

Ações desenvolvidas

Total
* valor médio.
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3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A APPACDM de Lisboa tem acompanhado os diferentes movimentos de mudança, considerando-se de
referência, ao nível do conhecimento e da experiência.
Tem, simultaneamente procurado ter uma posição proativa na evolução da sua capacidade de
resposta às novas necessidades, num universo, cada vez mais alargado e exigente no âmbito da
deficiência intelectual e incapacidade (DII).
Em paralelo, influencia positivamente a inclusão social, procurando com o seu desempenho, ir mais
além do que as normas estatais preveem ou dimensionam.
Em 2016, a Instituição prestou diariamente serviços nas áreas da educação, atividades ocupacionais,
formação profissional, lares residenciais e emprego, através de acordos com diversas entidades
estatais.
É neste quadro que deve ser lida a diversidade de acordos estabelecidos com as diversas entidades
estatais, que de seguida descrevemos e cuja análise mais detalhada remetemos para o ANEXO I
(Pontos 1-3).

3.1. Creche
A APPACDM de Lisboa tem acompanhado os diferentes movimentos de mudança, considerando-se de
referência, ao nível do conhecimento e da experiência.
Tem, simultaneamente procurado ter uma posição proativa na evolução da sua capacidade de
resposta às novas necessidades, num universo, cada vez mais alargado e exigente no âmbito da
deficiência intelectual e incapacidade (DII).
Em paralelo, influencia positivamente a inclusão social, procurando com o seu desempenho, ir mais
além do que as normas estatais preveem ou dimensionam.
3.2. Escola de Educação especial (EEE)
A política, de inclusão de crianças e jovens com necessidades educativas especiais no sistema
educativo regular, tem vindo a reduzir a procura desta resposta também sempre dependente da
possibilidade de destacamento de professores de educação especial, pelo Ministério da Educação
(M.E.C.).
Como referido no “enquadramento”, este ano concretizou-se o “fim” anunciado desta valência, fim
esse que preferimos encarar como uma suspensão, na medida em que sempre que as necessidades se
nos deparem a par da existência de condições exequíveis de satisfação, estaremos disponíveis para a
retomar no respeito pela Missão da Instituição.
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Explicitando um pouco o âmbito das “condições exequíveis” informamos a obrigatoriedade pelo M.E.C.
de compromisso da Instituição com um número mínimo de alunos (5) para a possibilidade de
obtenção de destacamentos, contudo sem garantia de que possam acontecer.
3.3. Centro de Recursos para a Inclusão (C.R.I.)
A APPACDM de Lisboa continua a contribuir para que a escola inclusiva seja uma realidade, apostada
no conceito da educabilidade universal – “todas as crianças têm capacidades de aprendizagem e
desenvolvimento, por muitas incapacidades que tenham” – apesar dos condicionamentos que o
MEC vai criando, afastando-se dos conceitos iniciais que orientaram a criação dos CRI’s.
O CRI da APPACDM de Lisboa sempre se pautou por um trabalho de qualidade, numa perspetiva de
trabalho multidisciplinar e colaborativo, intervindo não só com o aluno, mas também com docentes e
famílias.
Apesar de nem sempre ser possível as sessões de aprendizagem bissemanais de 45’, a nossa equipa
conseguiu manter boas práticas, tais como reuniões periódicas, relatórios trimestrais, sessões de
sensibilização e avaliações, num esforço que contribui para que o CRI seja, de facto, uma mais-valia
para estes alunos.
No ano letivo 2015/2016 foram abrangidos 351 alunos, em 14 agrupamentos num total de 2.056h
prestadas por uma equipa multidisciplinar de 21 técnicos:
•

5 psicólogas

•

5 terapeutas ocupacionais

•

7 terapeutas da fala

•

2 técnicos superiores de reabilitação e educação especial

•

2 fisioterapeutas.

3.4. Atividades Ocupacionais | Lares Residenciais
No decorrer do ano de 2016 registaram-se saídas de alguns utentes, cujos motivos se prendem, ou
com alterações nos seus agregados familiares, ou com a existência de respostas sociais mais perto da
zona de residência.
O preenchimento das vagas suporta-se na lista de inscritos, a qual nos merece os seguintes
comentários:
•

a lista de inscritos para CAO, regista um aumento do número de candidatos, atualmente
113, com preponderância de perfis de multideficiência e de deficiência severa /profunda, que,
ao serem admitidos, criam a necessidade de mais recursos humanos, de acessibilidades e de
apoios em terapêuticas médicas, dado o efeito cumulativo com o envelhecimento da
população. Esta realidade não é compatível com as atuais medidas de tipificação dos acordos,
por parte do Ministério da Segurança Social. Contrariamente tem-se constatado a reversão de
acordos atípicos antes firmados, com significativa redução de valores.

Modelo Base_071_03

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2016 | 7 de 77

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE LISBOA

•

os alunos que acabam o seu percurso escolar no ensino regular, ou que a partir dos 15 anos
têm um curriculum específico individual (CEI) num processo de transição para a vida pósescolar, manifestam resistência ou mesmo recusa em ingressar em CAO, situação que não
acontece quando a alternativa é a possibilidade de acesso a formação profissional, opção que
estará mais dentro das suas expectativas. Impõe-se reestruturar os CAO’s, tornando-os mais
apelativos e adequados aos futuros utentes que são a nova geração de educação inclusiva.
Perspetiva-se a necessidade de trabalho conjunto entre as equipas de CAO’s e de CRI, cujos
técnicos têm uma relação privilegiada com os potenciais candidatos, para além do
envolvimento do departamento de serviço social, que deverá intervir na procura de
alternativas comunitárias (ASU).

Foram atendidos 261 utentes nos 6 CAO’s, com um plano de ação diversificado, como é refletido
nos PDI’s e no grau de concretização dos objetivos.
Também nos Lares Residenciais, o ano 2016 confirmou que a Instituição se confronta com uma dupla
vulnerabilidade que nos traz novos desafios e obriga a respostas adequadas – o ENVELHECIMENTO
associado à DEFICIÊNCIA.
O aumento médio da esperança de vida na população em geral, também se verificou no grupo de
pessoas com deficiência, sendo que neste caso, o envelhecimento acontece precocemente, diminuindo
ainda mais as capacidades cognitivas, as autonomias e a qualidade de vida, como provam os dados
sobre as urgências hospitalares, com 30 internamentos.
No âmbito dos cuidados de saúde, foram registadas 936,75 horas para a preparação da medicação
para um total de 100% de utentes medicados, 336,50 horas de acompanhamento a consultas e
exames complementares de diagnóstico, asseguradas pelos técnicos e restante equipa.
A investigação das questões do envelhecimento impõe-se e a APPACDM de Lisboa, em 2016,
apresentou a primeira parte baseado na avaliação do envelhecimento das pessoas com síndrome de
Down , que representa cerca de 46% da população adulta atendida.
Neste contexto vimos adotando terapias com animais, musicoterapia e alternativas, como o REIKI,
entre outras.
De sinalizar também, o envelhecimento e desgaste das equipas, que nos trazem constrangimentos
acrescidos de absentismo, baixas e reformas por invalidez e/ou por doenças profissionais.
Continuamos com uma capacidade de 89 camas, distribuídas por 5 Lares Residenciais, que se
encontram plenamente preenchidas, registando-se na lista de inscritos um total de 120
candidatos para os quais não temos resposta.
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3.5. Formação e Emprego
O Centro Quinta dos Inglesinhos, no âmbito do Programa de Qualificação para Pessoas com
Deficiência e Incapacidade, a apresentação da candidatura ao Portugal 2020, Programa POR Lisboa
|2020 em junho de 2016, foi aprovada em setembro de 2016, por um período de 2 anos, estando
previsto abranger um total global de 135 formandos.
Os cursos ao abrigo desta candidatura tiveram início em 1 de abril de 2016, tendo transitado do
programa anterior 40 formandos, dos quais 41 concluíram a formação, foram ainda feitas 48
admissões.
Em abril de 2016 demos inicio a todos os cursos de formação inicial previstos em candidatura, num
total de 20 cursos e também a 3 dos cursos de formação continua do total dos nove previstos para
2016/2018, nas 4 Áreas de Formação Profissional, com a seguinte distribuição:
•

Ajudante de Cozinha – 6 cursos de formação inicial, com um total de 20 formandos e 1 curso
de formação continua para 10 formandos

•

Jardinagem e Floricultura – 3 cursos de formação inicial para um total de 10 formandos;

•

Limpezas Industriais – 7 cursos de formação inicial para um total de 18 formandos e 1 curso de
formação continua para 6 formandos;

•

Serviços de Apoio Doméstico – 4 cursos de formação inicial para um total de 12 formandos e
um curso de formação continua para um total de 7 formandos

No ano em análise, foram realizadas 61.535 horas de formação, correspondendo a 90,63%, das
67.899 previstas para um total de 89 formandos, tendo 41 concluído a formação, registando-se
apenas 1 desistência. Transitaram para 2017, 47 formandos.
Ao longo do ano saíram para estágio em empresas, 14 formandos, (3 do curso de Limpezas, 2 do
Cursos de Jardinagem, 6 do curso de Ajudantes de Cozinha e 3 do Curso de Serviços de Apoio
Doméstico).
Dos 41 que terminaram a formação, 15 formandos que foram integrados noutra resposta
formativa e dos restantes, 3 aguardam ainda a efetivação de um contrato de trabalho.
3.6. Empresas de Inserção Social (E.I.S.)
O fim do período previsto na lei para a vida deste modelo de empresa (EIS) exigiu a redefinição da
sua continuidade, a enquadrar no modelo de “atividade instrumental”, conforme definido no DL 172-A
de novembro 2014, no âmbito da Economia Social.
Comportava atividades de apoio ao emprego a 10 contratados inscritos no Centro de Emprego,
concretizadas através das empresas “Flor da Quinta” e “Almaverde” visando a formação em contexto
real e posterior colocação no mercado de trabalho.
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3.7. Transportes no Concelho de Almada
Manteve-se a parceria com a Câmara Municipal de Almada no “Transporte Adaptado”, cujos custos
são totalmente assegurados pelo Município de Almada, dando apoio a 30 alunos com mobilidade
reduzida que frequentam escolas neste concelho
Relativamente ao “Transporte Almada Solidária”, este serviço continua a suprir uma necessidade da
população de Pêra não assegurada pela rede de transportes públicos, registando-se cerca 1.250
utilizações em média por mês, registando-se um desvio de 26,4% face ao previsto como se pode
verificar no ANEXO I (Ponto 4).
Este serviço possibilita ainda a participação dos utentes da Quinta dos Inglesinhos em 61% das
atividades na comunidade.

3.8. Banco de Empréstimo de Produtos de Apoio (B.E.P.A)
Sobre este tema tomamos a liberdade de transcrever o texto inscrito no Plano de Ação para 2016:
“Em meados de 2015 a instituição celebrou um protocolo com o “Centro de Desenvolvimento da
Criança” do Hospital Garcia da Orta (HGO), tendo como destinatários as crianças acompanhadas no
HGO, através da disponibilização de produtos de apoio adequados a cada situação, e por objetivo a
recolha, armazenamento, reparação, limpeza, higienização, transformação e promoção da reutilização
dos “produtos de apoio”, através do empréstimo. Trata-se de uma iniciativa, com o investimento de
fundos próprios no valor 8.554,62€, não acautelada no orçamento para 2016 e não sustentável no
quadro do protocolo subscrito. Pelo seu potencial retorno para a comunidade, envidaremos todos os
esforços para sensibilizar as entidades públicas para o respetivo financiamento.”
O compromisso acima descrito implicou inicialmente um investimento de cerca €10.000, de fundos
próprios da Instituição. Os custos anuais com pessoal técnico, não previstos no orçamento de 2016
apontavam para € 35.000, sem garantias de receitas que os cobrissem.
Perante este quadro, foi apresentada candidatura ao Programa Nacional de Financiamento a Projetos
E.P. 2016, do INR, tendo-se obtido um subsídio de 4.774,91€ e desenvolvidas iniciativas junto da
Câmara Municipal de Almada e HGO – Hospital Garcia da Horta.
A insustentabilidade do projeto levou-nos à denúncia do protocolo junto do HGO, em junho de 2016,
que nos manifestou compreensão para a decisão e com a qual continuamos a colaborar, assegurando
o armazenamento dos “produtos” até que aquela entidade encontre solução definitiva, o que nos
prometeu estar previsto acontecer num prazo de dois meses.
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS
4.1. N.º de crianças/utentes abrangidos pelos apoios especializados/ necessidades
detetadas
Face ao número total de crianças/utentes e aos objetivos definidos no âmbito do Plano de
Desenvolvimento Individual (PDI)/Plano Individual de Formação(PIF), 305 foram apoiados pela
equipa técnica, conforme a tabela que se apresenta, no ANEXO II (Ponto 1), destacando-se em 305
o número de utentes abrangidos pelo serviço social.
Após a avaliação das necessidades, que sucede o previsto em plano de ação, existe uma melhor
aferição das mesmas e de um modo geral os apoios prestados ficam aquém do necessário.
Relativamente à população adulta destacam-se as inscritas no âmbito da educação especial e
reabilitação/ psicomotricidade/educação física cuja intervenção ao nível do bem-estar físico tem
impacto particular no combate e na manutenção das competências motoras.
Evidenciam-se, também, as existentes no âmbito da fisioterapia, cuja intervenção se refletirá em
melhores índices de bem-estar físico em particular nos padrões de movimento, na melhoria do
equilíbrio e postura, na prevenção de disformidades e na manutenção da função cardiorrespiratória.
Dados

que

reforçam

o

aumento

das

necessidades

de

suporte,

inerente

ao

processo

de

envelhecimento, referido no ponto 3.4.
No âmbito da educação, a reestruturação de metodologias do apoio e ampliação da abrangência do
mesmo a outros contextos deu resposta a um maior número de utentes face às necessidades.
4.2. Grau de concretização das atividades desenvolvidas pelos apoios especializados
A análise apresentada integra a ação realizada pelos apoios especializados do CRI, em que face ao
previsto, os apoios de um modo geral atingiram valores bastante positivos e acima dos 90% ANEXO
II (Ponto 2).
Globalmente o valor atingido foi de 96,6%, o desvio de 3,4%, prende-se, entre outras, com:
•

situações de absentismo por doença (existindo dificuldades de substituição/recrutamento de
técnicos por curtos períodos de tempo);

•

intervenção em situações de emergência e imprevistas com os utentes;
(hospitalizações, ocorrências);

•

reuniões/solicitações a pedido das famílias no âmbito da gestão de casos;

•

participação em eventos/atividades imprevistas que são avaliadas como mais valias.
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No que diz respeito aos serviços de apoio médico, regista-se um grau de concretização de 87,7%,
o desvio de 12,3% é colmatado com a disponibilidade dos médicos para intervir em situações de
emergência, que resultam em 156 atendimentos.
4.3.

Grau

de

concretização

das

atividades

desenvolvidas

no

âmbito

do

plano

de

desenvolvimento individual (PDI)/ plano individual de formação(PIF)/Qualidade de Vida.
Na creche, tendo por base as necessidades, o potencial de cada criança e as expectativas das
famílias, decorre da elaboração do plano de desenvolvimento individual a implementação do projeto
pedagógico da creche e de sala cujas atividades desenvolvidas estão enquadradas nas seguintes
áreas:
•

Autonomia

•

Sócio-afetivo-comportamental

•

Cognitiva

•

Sensorial

•

Comunicação

•

Motora

A baixa concretização decorre de uma sobreavaliação de horas planeadas, sendo o valor apresentado
no realizado o mais fidedigno face aos recursos existentes.
Como atividade complementar, mantida com o apoio das famílias, teve continuidade a expressão
musical, serviço contratualizado a uma empresa externa de cariz educativo. ANEXO II (Ponto 3)
Na população adulta em CAO e Lar Residencial e tendo em vista o envelhecimento saudável, e as
atuais necessidades dos nossos utentes a intervenção incide particularmente nos domínios de
qualidade de vida descritos na tabela do ANEXO II (Ponto 4).
No que diz respeito ao grau de concretização das atividades foi atingido globalmente 74,53%,
destacando-se os valores de concretização na Inclusão Social e Direitos.
O desvio existente está relacionado, com o facto da previsão anteceder a analise das necessidades e
avaliação dos resultados dos PDI’s/PIF’s mas também com a alocação dos recursos existentes para
situações imprevistas acima referidas.
No entanto os valores do realizado, continuam a demonstrar uma maior incidência nas atividades
de desenvolvimento pessoal tendo em vista, por um lado, a manutenção das competências
pessoais e sociais adquiridas ao longo da vida, por outro, a experimentação e aquisição das mesmas.
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Segue-se o bem-estar físico que para além da manutenção das competências motoras adquiridas,
tem como principais objetivos, combater o sedentarismo, diminuir o impacto dos problemas de saúde
inerentes ao envelhecimento e continuar a estimular hábitos de vida saudável.
Também o bem-estar emocional continua a assumir particular enfoque, justificado pela necessidade
de minimizar o impacto das alterações de comportamento e de atuar preventivamente em potenciais
sintomas de depressão.
As atividades desenvolvidas pelos apoios especializados de serviço social e psicologia no âmbito dos
direitos, quer junto dos familiares, quer junto dos utentes na salvaguarda dos seus direitos,
benefícios fiscais, apoios financeiros, através do encaminhamento para entidades /serviços e do
acompanhamento a serviços externos, alcançaram um grau de concretização de 88,12 %.
ANEXO II (Ponto 5)

4.4. Grau de concretização dos objetivos do PDI/ PIF
Tendo como indicador de referência um grau de concretização global de (≥75%), consideramos a sua
análise por resposta social ou serviço dada a especificidade dos mesmos.
Na Creche, a avaliação das 63 crianças que a frequentam, registou um o grau de concretização
96,82%, superando em 21,8%, o valor de referência.
Resultado inerente, à faixa etária em análise e ao elevado potencial de desenvolvimento nestes
primeiros anos de vida das crianças.
Os centros de atividades ocupacionais e lares residenciais registaram um grau de concretização
77,01%, relativamente aos 244 utentes, avaliados, superando em 2,01% o valor de referência,
podendo estar relacionado com a melhoria contínua relativa à aferição/definição dos objetivos bem
como a sua adequabilidade às reais necessidades inerentes ao envelhecimento da população adulta.
No âmbito da formação profissional e dos 23 formandos avaliados, em face do tempo de
implementação do mesmo, o grau de concretização foi de 75,71%, superando ligeiramente, 0,71%, o
valor de referência.

5. OUTROS RECURSOS
5.1. Prestadores de Serviços
A atividade da instituição, inclui o recurso a prestadores de serviços no âmbito de consultoria e
assessoria nos processos financeiro, jurídico, nutrição e alimentação, segurança, cuidados de saúde e
recursos humanos, conforme tabela apresentada.

Âmbito da prestação de serviços
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Saúde e Segurança no trabalho

Centralmed
Médico do Trabalho

Cuidados de Saúde dos Clientes

Médico Clínica Geral
Médico de Psiquiatria

Certificado Legal de Contas

Revisor Oficial de Contas
Técnico Oficial de Contas

Sistema HACCP

Higicontrol

Assistência Informática

BIT

Gestão de Dados

F3M

Alojamento de Base de Dados Documental, Sistema de Gestão de
Ambiente e Qualidade

Charuben

Assessoria Jurídica

Krusse, Gomes e Associados

Trabalho Temporário

Traço da União

“Outsourcing” de Limpezas

Aromalimpa

Serviço de Alimentação

Eurest

Manutenção de elevadores

OTIS/Schindler/Thyssen
Krups

Manutenção de equipamento de ar condicionado

Ventilarco

Manutenção de sistemas de segurança

Global Alarmes

Manutenção de extintores

Navefogo

Manutenção de equipamento de Restauração e Lavandaria.

Catering Assiste

Apoio ao serviço de alimentação (revisão de alimentação de
ementas)

Nutricionista

Consultoria no âmbito da contratação pública

CISED

5.2. Edificado e Equipamentos
Tendo por base as necessidades de conservação, adequação e segurança, foram levadas a cabo ações
no âmbito da(s):
•

Reparações de manutenção de edificado tendo em vista a sua conservação; (93.663€)

•

Aquisição de equipamento básico, informático e outros, (45.536€)

No que diz respeito à área da manutenção foi dado resposta a 188 das 189 solicitações das estruturas
três das quais com recurso a serviços externos.
Os dados demonstram um forte investimento neste âmbito em 2016, com valores anuais, de cerca de
139.199€, estimulado pelo fluxo financeiro obtido com os resultados transitados.
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Despesas Globais (edificado equipamento)

Previsto

Realizado

141.889€

139.199€

5.3. Transportes

Indicadores

Previsto

Realizado

Grau de cumprimento dos circuitos planeados
(casa/lar è centro – centro è casa/lar)

100%

98,24%

Grau de cumprimento das atividades passíveis de transporte

100%

97,05%

O serviço de transportes continua a ser fundamental para que cerca de 108 utentes dos centros de
atividades ocupacionais, em particular os blocos da Júlia Moreira e da Ajuda, tenham acesso aos
nossos serviços.
No ano em análise e como se constata no quadro abaixo, foi cumprido em 98,24% o serviço de
transportes partindo de casa/lar residencial para os serviços de atividades ocupacionais, verificandose um desvio de 1,76% face ao previsto relacionado, tal como no ano anterior, com as avarias da
viatura de transporte adaptado, cuja substituição é feita por viatura não adaptada pelo que este
serviço não é prestado aos utentes que dele necessitam.
Relativamente a este serviço disponibilizado, para o desenvolvimento das atividades na comunidade,
verificou-se também um desvio de 2,95% face ao previsto, tendo existido maior dificuldade em
responder às solicitações/necessidades em particular nas Pedralvas e na Júlia Moreira.
As despesas com combustíveis, reparações, seguros, inspeções entre outras, imputam a este serviço
um valor expressivo, conforme quadro apresentado, no que diz respeito ao orçamento global, situação
que tende a agravar-se uma vez que a frota existente vai sofrendo natural desgaste, carecendo assim
de renovação e de mais manutenção.

Despesas Globais

Previsto

Realizado

80.271,05 €

60.101.23 €

6. PARTICIPAÇÃO
A participação dos familiares, colaboradores, parceiros e restantes partes interessadas nos inquéritos
de avaliação de satisfação impulsiona de forma significativa para a melhoria contínua e inovação.

Conforme tabela abaixo, a avaliação da satisfação das diferentes partes interessadas continua a
atingir elevados índices de satisfação, cumprindo maioritariamente as metas definidas para 2016.
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Salienta-se a descida de 8,6% dos utilizadores do serviço de Transporte “Almada Solidária”, em
particular no que diz respeito à não substituição da viatura da Câmara Municipal de Almada, quando
esta avaria.

Indicadores

Previsto

Realizado

Grau de Satisfação dos Familiares/Significativos (CAO_LR_FP)

83%

83%

Grau de Satisfação dos Familiares/Significativos (Creche)

83%

83,4%

Grau de Satisfação dos Parceiros

85%

81,4%

Grau de Satisfação dos Utentes /Clientes

74%

74%

Grau de Satisfação dos Colaboradores (Clima Organizacional)

78%

78%

Grau de Satisfação dos Colaboradores (SHST)

78%

80%

Grau de Satisfação dos utilizadores do serviço de Transporte Adaptado

83,5%

82,5%

Grau de Satisfação dos utilizadores do serviço de Transporte “Almada
Solidário”.

84%

75,4%

Destaca-se o grau de satisfação dos familiares/significativos, da creche cujo valor se situa em
83,4%, registando-se uma ligeira subida de 0,4 face ao previsto.
No que diz respeito à satisfação dos familiares/significativos dos lares residenciais e formação
profissional, os valores situam-se em 83% não se registando alterações face ao previsto.
Relativamente ao grau de satisfação dos utentes, os resultados obtidos situam-se em 74% não se
registando alterações face ao previsto.
No que se refere ao grau de satisfação dos Formandos o resultado atingido é de 91,8%, sendo a
primeira vez que se analisam estes dados separadamente, não existe um valor previsto.
Os parceiros registaram um grau de satisfação de 81,4% com a relação de parceria estabelecida
com a instituição, em comparação com o ano anterior registou-se uma descida de 3,6%.
Relativamente ao grau de satisfação do serviço de Transporte Adaptado o resultado atingido foi
de 82,5%, descendo 1% em relação ao previsto.
No serviço de transportes “Almada Solidária” o valor atingido é de 75,4%. Em comparação com o
previsto registou-se uma acentuada descida de 8,6%.
(*) O grau de satisfação dos colaboradores, 78%, é bastante positivo e dentro do previsto
mantendo- e sendo avaliados os seguintes fatores no que respeita ao “Clima Organizacional”:
Compromisso; Ambiente de Trabalho; Liderança, Organização do Trabalho; Motivação.
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(**) Os colaboradores avaliam anualmente as condições no âmbito da Saúde e Segurança no
Trabalho, tal como está legalmente previsto, tendo havido um aumento de 2% face ao previsto.
Apenas haverá a considerar como aspeto de melhoria a futura realização de exames médicos nas
consultas de Medicina do Trabalho; como ponto favorável, pode salientar-se que apenas 45% dos
colaboradores procedem à elevação e movimentação manual de cargas pesadas (superiores a 25kgs),
uma vez que existem ajudas técnicas para esse efeito.
Destacam-se os incentivos que decorreram ao longo do ano para se adotarem boas práticas de saúde,
designadamente através da prática de exercício físico, realização de análises clínicas e rastreios
auditivos e visuais.
6.1.1. Inquérito à Sociedade

Indicadores

Valores
atingidos

Nº de respondentes

157

Conhecem a APPACDM de Lisboa

68,2%

Acham importante o trabalho desenvolvido pela instituição

73,9%

Acham que NÃO EXISTE suficiente informação sobre a instituição

26,8%

Avaliam funcionamento da instituição com “Excelente”

14%

Avaliam funcionamento da instituição com “Muito Bom”

24,8%

Avaliam funcionamento da instituição com “Bom”

28,7%

Avaliam funcionamento da instituição com “Razoável”

3,2%

Avaliam funcionamento da instituição com “Mau”

1,3%

Nº de sugestões

12

Nº de comentário elogiosos

7

Nº de pessoas que deixam o contato para conhecer a instituição

42

No âmbito da auscultação à sociedade, os dados foram uma vez mais obtidos através da
realização de um inquérito de rua e através do site. A amostra continua a ser aleatória, privilegiandose as zonas geográficas da implantação das diferentes respostas sociais/ serviços.
Os

resultados

mensuráveis

e

passíveis

de

análise

comparativa

sofrem

algumas

oscilações

significativas, dado que este ano o número de respondentes subiu de 141 pra 157 face ao ano
anterior.
Conhecem a APPACDM de Lisboa, 68,2% dos respondentes e cerca de 73,9% acham importante
o trabalho desenvolvido.
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No que se refere à divulgação da instituição 26,8 % considera que não existe suficiente
informação sobre a instituição, um valor bastante inferior ao registado no ano anterior, eventual
consequência de um maior investimento quer nas redes sociais, quer na comunicação social.
No que diz respeito à perceção que têm sobre o nosso funcionamento, as respostas incidem
no “BOM” e no “Muito Bom” que apresentam uma média global de 28,7% e 24,8%
respetivamente.

6.1.2. Reuniões
Promover um maior envolvimento de todas as partes interessadas poderá ser mais um dos
impulsionadores de melhores resultados não apenas nos serviços que prestamos, mas também na
colaboração mais ativa das diferentes dimensões da vida da instituição.
São exemplo disso as diferentes tipologias de reuniões, favorecem não só uma relação de maior
proximidade, mas também o diálogo e a comunicação.
Destacam-se

o

número

das

realizadas

no

âmbito

do

PDI/PIF

envolvendo

familiares,

clientes/colaboradores cuja taxa de participação ultrapassa o previsto em 106%, prendendo-se estes
valores com a aferição do indicador de modo transversal à organização, que deve ser melhorada em
2017.
As reuniões com os parceiros assumem particular visibilidade uma vez que abrangem as ações
levadas a cabo pelo CRI junto das escolas, aqui consideradas “parceiras” ações que representam
23,75% do total global da instituição, apresentam não só um grau de concretização elevado como
uma taxa de participação de 141%, prendendo-se com a necessidade de responder às solicitações
provenientes das escolas superando assim o previsto.
Também o envolvimento dos colaboradores assume particular relevância, em número de reuniões
realizadas (446) e na taxa de participação de 119%, sendo eles os intervenientes com impacto
significativo nos serviços prestados aos utentes. ANEXO III (Ponto 1)
6.1.3. Eventos
Os eventos apresentados na tabela refletem não só as atividades realizadas pela instituição, com
o objetivo de promover o convívio entre as diferentes partes interessadas, mas uma vez mais, para
estreitar relações entre elas.
A participação em eventos na e para a comunidade são importantes oportunidades para a Inclusão
Social na partilha de lugares comuns mas também para a divulgação da Instituição.
Destaca-se na concretização, o número de eventos realizados pelas diferentes estruturas (101 dos
106), no entanto na taxa de participação destaca-se os eventos de cariz Institucional em que
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contámos com cerca de 722 participantes entre famílias, associados, colaboradores, parceiros, utentes
e amigos. ANEXO III (Ponto 2)
6.1.4. Sugestões, Reclamações e Elogios
Podemos aferir no, ANEXO IV, que de forma espontânea, foram apresentadas um total de 7
reclamações que se distribuem da seguinte forma por respostas/serviços:
•

1 (Ajuda)- proveniente de familiar no âmbito dos cuidados de saúde;

•

2 (Júlia Moreira)- proveniente de familiar, no âmbito da alimentação e recursos humanos;

•

1 (Quinta dos Inglesinhos) relativa ao transporte;

•

3 (Serviços Centrais):
1 – proveniente de utente da Júlia Moreira, no âmbito da autodeterminação;
2 – proveniente de familiar da Quinta dos Inglesinhos, decorrentes de reclamações ao IEFP e
à Seg. Social no âmbito das comparticipações da formação e cancelamento de inscrição
de utente.

Foram também registadas 12 sugestões:
•

3 (Júlia Moreira),
2 – provenientes de familiares no âmbito do horário das Assembleias Gerais, e local para
colónias de férias;
1 – proveniente de colaborador no âmbito dos sistema de gestão da qualidade;

•

4 (Alapraia), provenientes de utentes no âmbito da alimentação, higiene, organização e
adaptações;

•

1 (Serviços Centrais), proveniente da G. Qualidade no âmbito da criação de instrumento de
diagnóstico de Maus-Tratos a Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiência, tendo
em vista a sua prevenção

•

1 (Serviços Centrais) proveniente de utente da PF relativa a reunião com utentes;

•

2 (Quinta dos Inglesinhos), proveniente de utentes no âmbito de algumas melhorias da
estrutura física/edificado;

•

1 (Ajuda) proveniente de familiares relativamente à metodologia de recolha de sugestões.

Destacam-se ainda 10 elogios:
•

7 (Ajuda), no âmbito da prestação de serviços, ambiente, recursos humanos e grupo de
dança;

•

1 (Júlia Moreira), no âmbito cooperação;

•

2 (Alapraia) referente ao serviço de alimentação.

No respeitante ao grau de concretização, evidenciado na tabela abaixo, menos conseguidas as
repostas às sugestões apresentadas, cujo valor atingiu os 66,6%.

Ações desenvolvidas
Número global de Reclamações
Modelo Base_071_03
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Número global de Sugestões

12

8

66,66%

6.1.5. Autodeterminação
“As instituições no seu compromisso com a promoção e a defesa dos direitos dos clientes utentes em
termos

de

igualdade

de

oportunidades,

igualdade

de

tratamento

e

liberdade

de

escolha,

autodeterminação e participação equitativa. Asseguram o consentimento informado e a adopção de
ações positivas e não-discriminatórias dentro dos seus próprios serviços.
Principio DIREITOS | Referencial da Qualidade| EQUASS-ASSURANCE - Nível I

Este compromisso está refletido na ação da instituição, em que de forma empenhada criamos
condições para uma escolha informada, indo, no que nos é possível, ao encontro das suas
necessidades, potenciais e expectativas/sonhos.
A instituição estimula a participação dos seus utentes, tendo em conta as suas capacidades,
promovendo atividades que desenvolvem a autodeterminação, dando-lhes ferramentas para, de
fazerem escolhas relativamente a diferentes aspetos da sua vida:
•

na escolha de atividades a desenvolver no âmbito do PDI/PIF;

•

na apresentação de sugestões para o plano de ação;

•

na participação ativa das dinâmicas da instituição.

A constituição de grupos de representantes, continua a ser feita através de eleição anual dos
representantes de cada estrutura.
Ação que tem sido relevante para estimular a autodeterminação, em que, em grupo, não só expõem o
que consideram ser os seus direitos, opções e expectativas, mas também as dos seus pares que neste
âmbito representam .
A exemplo dos anos anteriores foi realizado o 7º Encontro de Representantes dos utentes,
subordinado ao tema “O Bullying nas Relações Interpessoais”, que teve lugar no dia 9 de Novembro
de 2016, no Centro Bonny Stilwell contando com 26 participantes , nomeadamente:
•

8 do Bloco Ajuda;

•

2 do Bloco Alapraia;

•

6 do Bloco Qta. dos Inglesinhos;

•

6 do Bloco Júlia Moreira;

•

2 do Bloco Pedralvas;

•

2 do Lar Penha de França;

•

2 Diretores;

•

1 Gestão da Qualidade.

O encontro contou ainda com a participação especial de dois agentes da Escola Segura apresentaram
um conjunto de slides e três pequenos filmes, onde caraterizaram o fenómeno do Bulliying, as suas
consequências para as vítimas e ainda, as atitudes a tomar pelas mesmas e pela sociedade em geral.
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Neste âmbito apresentamos como grau de concretização das atividades previstas e respetiva taxa de
participação

No de reuniões
Previsto

Realizado

Grau
concretização

Taxa
Participação

Reuniões de Representantes

120

74

62%

161%

Encontro de Representantes

1

1

100%

100%

121

75

61,98%

Ações desenvolvidas

Totais globais

7. MELHORIA CONTÍNUA
“Utilizar os recursos de forma eficaz, desenvolver e melhorar os serviços, promovendo a investigação
e desenvolvimento para obter inovação, assegurar a qualidade dos serviços pressupõem um processo
cíclico de avaliação do desempenho da Instituição bem como de execução contínua das mudanças
pretendidas.
O processo de melhoria contínua dará origem a novas oportunidades de melhoria, sendo a
sistematização do mesmo a característica-chave do Sistema de Gestão da Qualidade.”
Principio MELHORIA CONTINUA | Referencial da Qualidade| EQUASS-ASSURANCE - Nível I

Assumindo o desafio descrito neste princípio, do referencial de qualidade, a Instituição leva a cabo a
análise sistemática das constatações registadas internamente, e externamente definindo de forma
criteriosa as que merecem maior atenção e constituem oportunidades de melhoria para o bem comum
e com particular impacto na qualidade de vida dos utentes e restantes partes interessadas.
O número global de constatações refere-se não só aos registos feitos quotidianamente, mas também
às

oportunidades

de

melhoria

sugeridas

através

de

reclamações,

sugestões,

auditorias

internas/externas, visitas de acompanhamento das entidades financiadoras e auditores do EQUASS
bem como de prestadores de serviços no âmbito do HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos
Críticos) e da Segurança e Saúde no Trabalho.
Relativamente ao processo de melhoria continua, apresentado no ANEXO IV a reestruturação levada a
cabo ao longo do ano, resultou numa conceção de um processo dinâmico que integra de forma efetiva
as várias oportunidades de melhoria provenientes dos diferentes intervenientes à medida que vão
ocorrendo.
Destacam-se as constatações internas validadas nas estruturas, 242, em que para a sua
resolução resultaram 164 das ações imediatas e foram definidas 149 ações de melhoria, tendo
contribuído para a finalização de 186 das ações o que representa um grau de concretização de
76,85%.
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Ainda resultante desta ação e decorrente de uma maior aferição dos dados podemos verificar um
elevado número de constatações no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, provenientes dos
Relatórios de Análise de Riscos levados a cabo pela Centralmed. As 147 constatações validadas
deram origem a 63 ações imediatas e foram definidas 28 ações de melhoria, tendo contribuído para
a finalização de 21 das constatações, representando um grau de concretização de 14,28%.
As constatações descritas, neste âmbito, implicam custos avultados e a solução possível passou por
uma criteriosa análise de prioridades à escala global, da qual resultarão melhorias a implementar
gradualmente, estando algumas delas previstas no plano e orçamento para 2017.
Globalmente foram validadas 543 constatações, das quais resultaram 325 ações imediatas e 256
ações de melhoria tendo contribuído para um grau de concretização global de 44,75%.
Contribuíram ainda para a melhoria contínua as 19 reuniões de direção com responsáveis pelos
serviços, áreas/departamentos onde de forma regular, se expõem as necessidades, os resultados e se
redefinem as prioridades tendo em vista alcançar o melhor desempenho possível.
Registam-se também as reuniões levadas a cabo com os núcleos de representantes dos utentes,
familiares e colaboradores.
A análise do sistema de gestão da qualidade assumiu particular importância na aferição dos
indicadores do sistema, dos resultados globais alcançados, na análise de tendência, na definição de
objetivos, prioridades e na implementação de ações de melhorias transversais à instituição.

8. PARCERIAS
A instituição conta com um total de 97 parcerias ou relações de cooperação, das quais 50 são
protocoladas.
O seu valor acrescentado reflete-se particularmente no desenvolvimento do PDI/PIF, com destacado
contributo para a qualidade de vida dos utentes no que às atividades na comunidade diz respeito, bem
como para a sustentabilidade financeira de ações e projetos/programas levados a cabo pela
Instituição.
Destacam-se as 59 parcerias, ao nível do PDI/PIF, abrangendo 211 clientes, com maior contributo
nos domínios do Bem-Estar Físico e da Inclusão Social cujo grau de concretização das atividades
previstas foi de 88%.
Salientam-se ainda as 26 parcerias estabelecidas no âmbito da prestação de serviços, com impacto
na prestação dos cuidados de saúde.
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Possibilitam também algumas vantagens financeiras às famílias, diminuindo as despesas com a saúde
em particular as referentes à medicação.

Entidades Parceiras

Ensino Superior

Comunidade Educativa

Juntas de Freguesia

Associações Recreativa
/Culturais/Desportivas

Âmbito
Estágios Académicos/ observação, Medicina, Serviço Social, Psicologia, Terapia
Ocupacional.
Apoio ao desenvolvimento de Atividades Socialmente Úteis.
Cedência

de

espaços/

Equipamento/

Financiamento/

Empreendedorismo/

Atividades Socialmente Úteis.
Cedência de espaços/ equipamentos para o desenvolvimento de atividades de
Bem Estar Físico (desporto, atividade motora adaptada, atividades em meio
aquático entre outras).
Apoio no desenvolvimento de atividades de Bem Estar Físico, Inclusão Social,

Instituições Congéneres

atividades Formativas e Inclusão Laboral (equitação, campeonatos e encontros
de várias modalidades desportivas, formação em contexto de trabalho).

Câmara Municipal Almada
/Cascais /Lisboa

Entidades Financiadora

Cedência de espaços/ Equipamentos/ Financiamento para o desenvolvimento de
atividades no âmbito do Plano de Desenvolvimento Individual (Bem Estar Físico
e Emocional/ Inclusão social).
Apoio ás Atividades Formativas e Inclusão Laboral (Emprego Inserção)
Fornecimento

Responsabilidade Social

de

equipamento,

material

de

desgaste,

mobiliário,

entre

outros. Desenvolvimento de ações de formação apoio financeiro, recuperação
de espaços e equipamento, atividades de inovação e desenvolvimento, apoio ao
desenvolvimento de atividades socialmente úteis e estritamente ocupacionais.

Centros de Saúde | Farmácias/

Protocolos com farmácias centros de saúde, para a prestação de cuidados,

Laboratórios

aquisição de medicação e exames complementares.

Comissões/Organizações de
representatividade

Representação da instituição em organizações/ comissões de cariz local ou
nacional, em particular no âmbito da defesa das pessoas com deficiência
intelectual e incapacidade.
Apoio no desenvolvimento de atividades de Bem Estar Físico (equitação), apoio

Forças de Segurança

na formação em áreas de interesse para complemento da formação para a
inclusão (formação profissional)
Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para Pessoas com Deficiência,
com a finalidade de promover todas as expressões de arte e criatividade que

ANACED

direta ou indiretamente contribuam para o desenvolvimento global da pessoa
com deficiência e sejam geradoras de modificação das atitudes sociais face a
esta problemática.

8.1. A APPACDM de Lisboa é associada da:
·

Humanitas (Federação Nacional para a Deficiência Mental);

·

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

·

UDIPSSLx (União Distrital das Instituições Particulares Solidariedade Social).
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9. EMPREENDEDORISMO
Neste capítulo destacam-se como principais objetivos:
•

Promover a Economia Social Solidária;

•

Valorizar as pessoas com Deficiência Intelectual e Incapacidade;

•

Contribuir para uma sociedade mais inclusiva.

9.1. Produtos e Serviços
Em 2013, no âmbito desta rúbrica, foram cedidas pelo prazo de 15 anos várias superfícies do
edificado da Instituição, para instalação de painéis solares, através de duas diferentes modalidades.
Para a decisão acima não foi localizada ata de deliberação da direção em exercício, tendo também
havido necessidade de suprir e regularizar omissões e incorreções contratuais, ao que se procedeu em
2016.
O equipamento instalado é especificado como tendo uma vida útil de 25 anos, constituindo
propriedade da Instituição a partir dos 15 anos de arrendamento.
- Edificado Creche e Júlia Moreira
Superfícies cedidas à “Boa Energia” em “contrato de arrendamento para fins não habitacionais”. Por
não localizado o contrato de arrendamento da Júlia Moreira procedemos à respectiva formalização. A
contraprestação da cedência, “renda” corresponde aos valores de 8% e 7,5% respectivamente, do
valor da energia produzida e vendida pela Boa Energia à EDP. Este valor é pago pela “Boa Energia”
uma vez por ano.
- Edificado Alapraia, Pedralvas, Penha de França
Superfícies utilizadas em “contrato de financiamento de projetos de energias renováveis” por 15 anos.
Neste caso o contrato foi celebrado com um particular que na qualidade de “financiador” da APPACDM
e esta como “proprietária”. A Instituição seria remunerada por com 15% do valor da energia
produzida e vendida à EDP. Constatou-se, em 2016, que a legislação que enquadrava este contrato
não reconhecia que um “particular” pudesse deter a qualidade de “entidade financiadora” o que
obrigava aquele titular a vender a posição, dada a impossibilidade legal de ser remunerado pelo
investimento feito. Tal obrigação de venda colocou à Instituição perante uma situação negocial
considerada favorável, que se veio a concretizar na compra do equipamento por €29.520, avaliado o
seu potencial retorno financeiro numa taxa de rentabilidade líquida de 8,5% para os 15 anos do
contrato, e de 9,8% se considerados os 10 de vida útil adicional.
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Conseguimos um significativo crescimento na área da prestação de serviços, nomeadamente a
Limpeza de Manutenção de Espaços Verdes Públicos, fruto dos acordos de parceria com entidades
públicas e institucionais.
Continuámos a dinamizar e estimular crescimentos em outras áreas das nossas estruturas,
nomeadamente Lavandaria, com a participação das pessoas com quem trabalhamos.
Relativamente à divulgação” foram executadas ações de mostra dos nossos produtos, quer interna,
quer externamente, através da criação dos ”Pontos de Venda”, complementado com projetos e
participação em eventos.

Área

Energias
Renováveis

Ação Realizada

2015

2016

Minigeração (venda de energia à EDP)
Creche -8%, sobre a venda
Júlia Moreira- 7,5%, sobre a venda

774€

943€

Microgeração (venda de energia à EDP)
Alapraia, Pedralvas, Penha de França

------

4.901,13€

Jardinagem

Melhorias na execução do planeamento, que permitiram aumento
de receitas

139.571€

188.695€

Artes Gráficas

Uniformização parcial de procedimentos com vista a estabilização
da receita

23.377€

30.134€

Lavandaria

Manutenção do contrato com a Valconselho, para a limpeza de 4800
bolsas de equipamentos médicos.

3.029€

4.242€

Cozinha

Consolidação da tabela de vendas e respetivos produtos.
Instalação dos pontos de venda e estabilização dos suportes
promocionais.
Serviços de catering.

12.692€

11.501€

9.2. Inovação e Desenvolvimento
A inovação deve refletir a introdução de novas ideias, bens, serviços e práticas que acompanhem as
mudanças socioeconómicas, pode ainda ser entendida como um processo de transformação do
conhecimento e ideias a criação de novos e melhorados serviços e produtos, valorizados pela
comunidade. Um elemento essencial da inovação é uma implementação bem-sucedida tendo em vista
a satisfação dos utentes e famílias.
PRINCIPIO MELHORIA CONTINUA-INOVAÇÃO- EQUASS-ASSURANCE - Nível I

Prosseguindo as boas práticas, neste âmbito, que acrescentam valor à instituição foi criado o
Departamento de Inovação e Desenvolvimento, que conta com o apoio 16h semanais, de três
técnicos, cuja ação visa essencialmente pesquisar novas formas de financiamento e mediante as
necessidades diagnosticadas e a oferta existente apresentar as candidaturas que se adeqúem.
Nove das dez ações registadas no ANEXO V, no separador da gestão de candidaturas são da
responsabilidade deste grupo de trabalho, cujos resultados demonstram que 22,22% (2) foram
aprovadas, tendo tido como valor acrescentado 19.093€ atribuído ao projeto apresentado ao BPI
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Capacitar que irá contribuir para a criação de dois laboratórios de comunicação nos centros Júlia
Moreira e Ajuda onde se prevê abranger 61 utentes.
A apresentação do trabalho artístico ao CRIDEM 2016 realizado nas Pedralvas, reconheceu o mérito
dos utentes através da atribuição de uma menção honrosa.
Das restantes, 33,33% (3) não foram aprovadas e 44,44 %(4) permanecem em avaliação pelas
entidades promotoras.
Destaque ainda para o términus do projeto artístico, financiado pela Fundação EDP - Solidária,

na

área da dança, “2 FEET”, em que os 16 bailarinos aperfeiçoaram as suas competências ao nível da
dança, tendo culminado com a apresentação da peça “Once Upon a Time”, em fevereiro de 2016 no
Teatro Municipal Maria Matos.
Perante uma plateia de cerca de 300 espectadores entre clientes, familiares, parceiros, colaboradores
e associados que o “talento” foi reconhecido pelo Conseil Internacional de la Danse da Unesco através
da entrega do diploma de certificação.
Salientam-se, a exemplo dos anos anteriores, os nove programas de lazer/colónias, tendo
abrangido 368 utentes/ formandos e famílias com impacto ao nível do bem-estar físico, emocional e
da inclusão social. Registou-se neste âmbito um montante global de 49.170,75€, destacando-se o
apoio:
•

do INR através do Programa Nacional de Financiamento a Projetos E.P. 2016 – 810€;

•

das famílias - 48.360,00€;

•

da Junta de Freguesia da Ajuda que disponibilizou o transporte para a deslocação dos utentes,

•

da APPACDM de LISBOA na disponibilização dos recursos.

De registar ainda o apoio da Câmara Municipal de Cascais, nos diferentes projetos apresentados pelas
“Casas de Alapraia“ cujo montante global é de 7.860,61€, tendo a Instituição comparticipado com
5.573,37€.
Relativamente ao projeto “Música para Todos”, destaca-se uma vez mais o apoio do INR, de
3.098,74€, no âmbito do Programa Nacional de Financiamento a Projetos E.P. 2016, bem como o
apoio da instituição em 1.064,72€.

10.

RECURSOS HUMANOS

10.1. Número de colaboradores por estrutura
Bloco/ Resposta Social/ Serviço

2015

2016

Creche

24

22

Educacional (CRI/ EEE)

20

19

Ajuda (CAO’s)

30

30
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Alapraia (CAO, Lares)

29

30

Pedralvas (CAO, Lar)

27

27

Júlia Moreira (CAO’s, Lar)

46

47

3

3

11

11

46

47

12

11

2

2

250

249

Santa Clara (CAO)
Penha de França (Lar)
Quinta Inglesinhos (CAO, Lar, FP, Transportes)
Empreendedorismo (Empresas de Inserção)
Serviços Centrais
Estagiários
Total

Ao longo de 2016 a distribuição dos colaboradores nas várias estruturas mantém-se de acordo com a
gestão previsional de recursos humanos, com vista a dar resposta plena às necessidades de
atendimento dos utentes.
Os estagiários contratados através de medidas ativas de emprego foram, entretanto, contratados
temporariamente. Também se realizaram diversos estágios académicos decorrentes de parcerias com
vários estabelecimentos de ensino superior, nas áreas de serviço social, terapia ocupacional,
psicologia e outros.
10.2. Número de colaboradores por grupo funcional
Grupos Funcionais

2015

2016

Gestão

8

9

Coordenação

8

8

Administrativo

7

7

Suporte

51

53

Técnico

82

78

Operacional

94

94

250

249

Total

A distribuição dos colaboradores por grupo funcional manteve-se equilibrada ao longo de 2016, de
acordo com as necessidades de distribuição e equidade das equipas, destacando-se o número de
colaboradores pertencentes aos grupos de apoio direto aos clientes – Operacional e Técnico.
10.3. Número de colaboradores por tipo de contrato
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2015

2016

Nº de trabalhadores

250

249

Nº de efetivos

223

217

Nº a tempo parcial

34

25
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Nº de contratados a termo

24

30

Nº a termo certo

21

5

Nº de destacados

1

--

Nº de voluntários

18

22

Ao longo de 2016 a distribuição de recursos humanos por tipo de contrato é adequada, havendo
essencialmente no Centro de Recursos para a Inclusão contratados a termo, muitos deles a tempo
parcial. O destacamento anteriormente existente na Escola de Educação Especial não teve
continuidade.
O número de voluntários em 2016 cresceu em relação ao ano anterior, tendo havido duas ações de
divulgação e apresentação da Associação junto do I.S.C.T.E., de que resultaram algumas inscrições de
estudantes universitários.
10.4. Qualificação dos colaboradores

10.4.1. Número de horas de formação por estrutura

Bloco/ Resposta Social /Serviço

2015

2016

Ajuda

362

278

Alapraia

647

261

Creche

183

86.5

CRI

344

446

Júlia Moreira ( c/ Santa Clara)

930

279

Pedralvas

284

384.5

Penha França

443

199

Quinta dos Inglesinhos

450

559

1.226,5

799

4.869

3. 292

Serviços Centrais
Total

Continua em análise pelo IEFP uma candidatura de há mais de um ano à medida “Cheque-Formação”,
para um programa que prevê um total de 3.475 horas anuais de formação.
Em 2016 realizaram-se 3.292 horas em várias temáticas, por iniciativa da Associação e, igualmente,
por iniciativa dos trabalhadores, tendo sido 82% em formação externa e 18% em formação interna,
79% em horário laboral, 12% em horário pós-laboral e 9% em horário misto.
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O Plano de Formação 2016-2017 considera 4.140 horas a serem realizadas. Ao terem sido realizadas
3.292 horas em 2016, o objetivo mínimo de 75% de grau de atingimento, considera-se cumprido, ou
seja, 80% do número previsto foi realizado, apenas num ano.
Considera-se muito positiva esta medida de desenvolvimento de recursos humanos, pois mesmo sem
qualquer financiamento, os colaboradores e as hierarquias cumprem este dever de atualização de
conhecimentos que podem contribuir para uma melhor qualificação nos postos de trabalho, quer a
nível pessoal, quer a nível profissional.

10.5. Número de horas de absentismo

Percentagem de absentismo

Média anual global

2015

2016

6.50%

7.19%

A taxa de absentismo contempla baixas por parto, doença e acidente de trabalho. As ausências do
serviço são devidamente substituídas através de trabalho temporário, essencialmente nos grupos
Operacional e de Suporte, de modo a minimizar o impacto na qualidade da prestação de apoio direto e
indireto aos utentes.

11.

COMUNICAÇÃO

No ano de 2016 foram realizadas diversas ações de carácter interno e externo, tentando alcançar uma
melhoria contínua.
Destaca-se o início da atualização do site da instituição, quer a nível visual quer dos conteúdos, sendo
que este procedimento só veio a concretizar-se integralmente no início do ano de 2017.
Evidenciou-se uma maior participação das estruturas na partilha de conteúdos para o facebook, o que,
veio a revelar-se num aumento significativo de visitas à página da APPACDM de Lisboa. Este tipo de
atividade aproxima-nos de associados, parceiros e outros públicos.
A estratégia de comunicação refletiu-se igualmente na criação de suportes gráficos às várias ações
realizadas durante o ano de 2016 – “2Feet” no Teatro Maria Matos, Apresentação de “Inovação e
Projetos” no Auditório Carlos Paredes, no CRID – Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes e
na APECI – Associação para a Educação De Crianças Inadaptadas, Rally Paper, Grupo de Teatro NóS
no Museu da Cidade, entre outras que, não menos importantes, necessitam desta ação.
11.1. Site
Reunidos os dados quantitativos referentes a inscrições de Voluntários, Sócios e na newsletter,
podemos verificar uma redução dos pedidos para voluntariado e subscrição de newsletter. De referir
que, até maio de 2016 houve um “bug” no site que nos impediu de receber contactos para o efeito.
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Os valores para pedidos de voluntariado foram recolhidos em conjunto com a direção de recursos
humanos, pelos contactos efetuados através de email, não havendo outra evidência para os valores
abaixo indicados.

Voluntários

Total

Sócios

Newsletter

2015

2016

2015

2016

2015

2016

40

23

4

4

42

20

dados referentes apenas a inscrições através do site
O Google Analytics, permite-nos alcançar o número de visitantes e o número de páginas visualizadas
no site da APPACDM de Lisboa.
As

páginas

visualizadas,

i.e.,

o

número

total

de

páginas

visualizadas

do

site

aumentou

potencialmente, revelando uma maior procura por parte do utilizador aos conteúdos do site.

Total

Nº de visitantes

Nº total de visitas

Páginas vistas

(utilizadores)

(sessões)

(visualização de página)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

16.072

15.727

19.277

19.680

85.574

10.1640

O formulário via site “envie-nos uma mensagem” registou cerca de 35 contactos válidos, aos quais
procuramos responder, em função do âmbito da questão.
Através do site obtivemos igualmente respostas ao inquérito à sociedade, tendo sido contabilizadas
apenas 6 respostas, das quais 2 anuíram a receber informação referente à APPACDM de Lisboa.
11.2. Facebook
Mantivemo-nos bastante ativos na página do facebook, com a divulgação das várias atividades
decorrentes nas várias estruturas da APPACDM de Lisboa. No total obtivemos 268.630 visitas, cerca
do dobro do ano anterior, tendo sido o mês de dezembro o que teve maior impacto com 41.140
visitas. Estes valores são referentes ao número de pessoas que viram qualquer conteúdo associado à
nossa página.
Quanto ao número de pessoas que seguem a nossa página, foram contabilizadas 2.380, tendo-se
registado um aumento de 602 seguidores.
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12.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

12.1. Controlo Orçamental
A análise da execução orçamental mostra que a um desvio desfavorável da despesa realizada
(+0,6%), correspondeu um desvio positivo mais que proporcional da receita realizada (+2,3%)
traduzindo uma execução superior ao previsto. Considera-se oportuno referir que para além da
imponderabilidade de ocorrências durante o exercício, sempre geradoras de desvios, o orçamento
para 2016, foi elaborado por uma anterior gestão, exigindo da atual direção a atempada tomada de
decisões durante o ano para os resultados obtidos.
Indicadores

2015*

2016*

Grau de concretização* das Receitas Orçamentadas

109,1%

102,3%

Grau de concretização* das Despesas Orçamentadas

101,3%

100.6%

*

% receita /despesa realizada sobre receita/despesa orçamentada em cada ano.

*

Receita realizada de 2015 incluiu receita extraordinária venda prédio.

12.2. Balanço
31.12.2015

31.12.2016

Variação

%

3.810.841

4.087.822

276.981

7.27%

904.915

932.644

27.727

3.06%

Total do fundo de capital

2.905.925

3.155.178

249.253

8.58%

Caixa e depósitos bancários

1.125.744

1.494.875*

369.131

32.79%

Total do ativo
Total do passivo

*

Regularização final POPH Alapraia

12.2.1. Ativo
O ativo fixo registou investimentos de €123.588.36, correspondendo maioritariamente à imobilização
de intervenções no edificado, e a aquisições de painéis solares.

Edifícios e outras construções

78.052

Equipamento básico

34.023

Equipamento de transporte

0

Equipamento administrativo

9.965

Outros ativos fixos

1.548

As amortizações e depreciações (€172.954,64), superaram em 15,9% o ano anterior.
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12.2.2. Passivo
O Passivo total apresenta um acréscimo sobre 2015 de €27.728, explicado pelo aumento das
provisões em € 26.820. O total provisionado de €64.522 responde à regularização, em 2017, de
retroativos não pagos nem provisionados a trabalhadores, conforme CCT para as IPSS publicada no
BTE nº31 de 22 Agosto de 2015, assim como a indemnizações legais a pagar por extinção de postos
de trabalho decorrentes do processo de encerramento da atividade de tipografia.
São as seguintes variações, por natureza, do Passivo:

Fornecedores

8.959

Estado e Outras Ent. Públicas

-7.709

Provisões

26.820

Outra contas a pagar

-9.805

Diferimentos

9.692

12.3. Fluxos de caixa
O exercício de 2016, conforme consta na “demonstração dos fluxos de caixa”, gerou uma variação
positiva de €369.130.
12.4. Demonstração de Resultados
31.12.2015

31.12.2016

Variação

Variação
%

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos (EBITDA)

570.897

243.072

-327.825

-57,42%

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

381.796

70.118

-311.678

-81,63%

381.796

70.118

-311.678

-81.63%

Resultado líquido

O “EBITDA” de 2016, (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), apresenta uma
redução de -57.42%, dado o ano anterior ter contado com o proveito extraordinário (+ €335.700) da
venda do prédio da Travessa Água Flor, registado naquele exercício. Sem esse facto contabilístico,
o EBITDA de 2015 teria sido de €235.197 e o Resultado Liquido de €46.096, valores próximos
dos verificados em 2016. Também a comparação das variações dos rácios de Solvabilidade,
Autonomia Financeira deverá ser ponderada à luz desta nota.
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12.5. Rendimentos e Gastos
12.5.1. Principais Variações
31.12.2015

31.12.2016

Variação

%

1.202.844

1.266.767

63.908

5,31%

3.987.173

3.979.195

-7.978

-0,20%

Fornecimento e serviços externos

1.102.863

1.107.967

5104

0,46%

Gastos com pessoal

3.840.971

3.816.081

24.890

-0,65%

Vendas e prestações de serviços
Subsídios doações e legados à
exploração

Rendimentos
“Vendas”
A significativa variação positiva verificada deve-se à rúbrica “Vendas”, nomeadamente à
atividade da Empresa de Inserção Flor da Quinta, com um acréscimo de cerca de €50.000.
“Prestações de Serviços”
Composta

quase

totalmente

por

“quotas,

matrículas

e

mensalidades”

a

variação

é

inexpressiva (+1,2%) sendo de registar uma redução nas quotizações dos associados,
provavelmente por um pico de regularização em 2015 perante o processo de eleições para os
órgãos sociais.
“Subsídios, doações … à Exploração”
Maioritariamente constituído por verbas oriundas dos “acordos de cooperação” (78%). O
ligeiro decréscimo verificado nesta rubrica justifica se essencialmente por uma redução nos
montantes recebidos para projetos.
Verificaram-se ainda alterações nas seguintes componentes:
•

Diminuição no IEFP em relação às empresas de inserção e as medidas de apoio ao
emprego (Contratos de Emprego inserção);

•

Aumento no financiamento da Câmara Municipais de Almada e Cascais;

•

Redução da atualização do financiamento referente á Formação Profissional por via do
programa Portugal 2020, cujo valor é baseado na execução física do volume de
formação;

•

A partir do início do ano lectivo, fim do apoio do Ministério da Educação, por
suspensão da Escola de Educação Especial.
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Gastos
“Fornecimentos e serviços Externos”
Realização em linha com o ano anterior. Acréscimo de 0,46% (€5.104).
“Custos com pessoal”
O decréscimo de 0.65% justifica se essencialmente com a redução do número médio de
efetivos.
“Gastos com a Direção”
Durante o exercício de 2016, em “estacionamentos, portagens e deslocações e comunicações”
o órgão social “direção” incorreu em custos no montante total de € 10.595.
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 (Venda do Prédio da Travessa Água Flor, já
foram utilizados, desde 2013, em manutenção e conservação, o montante de 305.932€, sendo o
detalhe dos movimentos o seguinte:
Recebido pela venda do imóvel

€ 335.700

Utilizado até 31.12.2015 (conservação/manutenção)
Estrutura/equipamento Lar/CAO das Pedralvas

€112.393

Estrutura/equipamento Lar Penha de França

€66.229

Estrutura/Equipamento Creche

€16.580

Estrutura/Equipamento Bonny Stilwell

€34.816

Estrutura/Equipamento Santa Clara

€431

Sede/Equipamento do 5ºandar Av.5 Outubro

€14.404

Estrutura/equipamento Lar/CAO Alapraia

€3.103

Certificado energético Prédio Água Flor

€2.497

Demolição do Prédio Barão Sabrosa

€55.479

Total gasto até 31.12.2015

€ 305.932

Utilizado em 2016 (investimento)
Aquisição de Painéis solares.

€ 29.520

Total utilizado

€ 335.452

Saldo não utilizado (€335.700 - €335.452)

€ 248

Proposta de Aplicação de Resultados - A Direção propõe que o Resultado Liquido positivo do Exercício, no
montante 70.118.05€ seja transferido para Resultados Transitados.
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13.

CORPOS SOCIAIS DA APPACDM DE LISBOA

Assembleia Geral
Presidente:

Miguel Almeida Chaveca Quintino

Vice-presidente:

Pedro Manuel da Silva Leandro

Secretária:

Maria Isabel Macedo da Silva Bento

Conselho Fiscal
Presidente:

António Pires de Almeida Veloso Cortesão

Vogal:

Ascensão, Cruz, Costa & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Vogal:

Miguel Nuno Ramos Abranches Pinto

Suplente:

João Alberto Santos Pavão Nunes

Direção
Presidente:

Mário José Santos de Matos

Vice-Presidente:

Luís Fernando Pintão Cascais Xavier

Secretária:

Maria Helena Andrade Colaço (até 08.02.2017)
Deolinda Morgado (após 08.02.2017)

Tesoureira:

Anabela Carrilho Leitão Marques

Vogal:

Maria Teresa Patrício Pinto Coelho

Lisboa, 14 de março de 2016
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14.

ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS
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ANEXOS
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ANEXO I
FINANCIADORES | FINANCIAMENTO
1. Acordos com o Instituto de Segurança Social

Resposta Social/ Serviço/
Valência

Bloco

Previsto

Realizado

Educacional

Creche “A tartaruga e a Lebre”

63

63

Ajuda

CAO Ajuda e Páteo Seabra

74

74

CAO 1, CAO 2, Santa Clara

125

125

Lar Residencial

14

14

CAO/ Lar Residencial (25 CAO + 25
Lar)

25

25

CAO

25

25

Lar Residencial 1 – (13)

13

13

Lar Residencial 2 – (11)

11

10

CAO

25

25

Lar Residencial

15

15

CAO

12

12

Lar Residencial

12

12

413

414

Previsto

Realizado

2

1

518

351

520

352

Júlia Moreira

Pedralvas

Alapraia

Penha de França
Qt.ª dos Inglesinhos

TOTAL

2. Financiamento do Ministério da Educação e Ciência

Bloco

Ajuda

Resposta Social/ Serviço/ Valência

Escola de Educação Especial – Bonny Stilwell
Centro de Recursos para a Inclusão - CRI
TOTAL
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3. Financiamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional

Bloco

Resposta Social/ Serviço/ Valência

Previsto

Realizado

Quinta dos
Inglesinhos

Centro de Formação Profissional
(formandos)

89

89

89

89

TOTAL

4. Financiamento da Câmara Municipal de Almada
4.1. Transporte adaptado

N.º de Utilizadores
Bloco
Qta dos
Inglesinhos

Resposta Social/ Serviço/ Valência
Transporte da Pêra – Apoio à
comunidade (utilizadores)
TOTAL

Previsto

Realizado

28

30

28

30

4.2. Transporte Almada Solidária
N.º de Utilizações
Bloco
Qta dos
Inglesinhos

Resposta Social/ Serviço/ Valência
Transporte “Almada Solidária”_ Alunos
com necessidades educativas especiais
TOTAL
1

Modelo Base_071_03

média mensal

Previsto
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ANEXO II
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. N.º de crianças/utentes abrangidos pelos apoios especializados/necessidades detetadas
No de clientes
p/apoio
(necessidades)
310

APOIOS ESPECIALIZADOS

Clientes
abrangidos
p/apoio

PSICOLOGIA

249

76,62

245

64,30

-12,31

SERVIÇO SOCIAL (Utentes)

310

95,38

305

80,05

-15,33

EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO/
PSICOMOTRICIDADE /EDUCAÇÃO FISICA

258

79,38

241

63,25

-16,13

TERAPIA OCUPACIONAL

244

75,08

242

63,52

-11,56

32

9,85

19

4,99

-4,86

140

9,23

176

46,19

36,96

EDUCAÇÃO SOCIAL

25

43,08

14

3,67

-39,41

CLINICA GERAL

62

7,69

89

23,36

15,67

PSIQUIATRIA

62

7,69

68

17,85

10,16

FISIOTERAPIA
EDUCAÇÃO

2. Grau de concretização das atividades desenvolvidas pelos apoios especializados
Previsto

Realizado

Grau
de
Concretização

PSICOLOGIA

10587,6

10507,01

99,24%

SERVIÇO SOCIAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO
/PSICOMOTRICIDADE

6912,37

6671,6

96,52%

9024,48

8814,49

97,67%

15768,45

15604,8

98,96%

APOIOS ESPECIALIZADOS

TERAPIA OCUPACIONAL
FISIOTERAPIA

2332,45

1473

63,15%

EDUCAÇÃO FÍSICA

18100,9

17077,8

99,21%

EDUCAÇÃO

8980

8954

99,71%

TERAPIA DA FALA

5652

5652

100,00%

EDUCAÇÃO SOCIAL

1218

1148

94,25%

78.576,25

75.902,70

96,6 %

Total

Previsto

Realizado

Grau
de
Concretização

CLINICA GERAL

232

200

86,2%

PSIQUIATRIA

117

106

90,6%

349

306

87,7%

APOIOS ESPECIALIZADOS

Total
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3. Áreas desenvolvidas no âmbito do PDI/Projeto Pedagógico da Creche “A Tartaruga e a
Lebre”

Previsto

Realizado

Grau de
Concretização
(%)

Autonomia

4.452

2.472

55,53

Socio-afetiva-comportamental

4.249

1.648

38,79

Cognitiva

177

173,5

98,02

Sensorial

188

173,5

92,29

Comunicação

189

173,5

91,80

Motora

324

173,5

53,55

9.579

4.814

50,26%

Atividades desenvolvidas no âmbito do PDI

Grau de Concretização

No de horas

4. Grau de concretização das atividades desenvolvidas no âmbito do PDI/PIF/Qualidade de
Vida
Atividades desenvolvidas no âmbito do
No de horas

PDI/PIF
QUALIDADE DE VIDA

Grau de
Concretização (%)

Previsto

Realizado

37.296

27.168,75

0

50,5

289

385,5

133,39

2.146

2.063,50

96,16

20.207

10.443,84

51,68

1.578

1.706,25

108,13

7.871

7.130,02

90,59

286

249

87,06

3.740

5.563

148,74

227

121,5

43,86

73.640

54.881,36

74,53 %

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.
Empoderamento

72,85

Relaçoes Interpessoais
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 Emocional
Snoezelen, Hidroterapia, Hipoterapia, Atividades de lazer,
Atividades Expressivas, teatro, dança e pintura, relaxamento, etc.
Bem-estar Material
Áreas de Formação Profissional,Empregabilidade,Gestão do
dinheiro,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
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5. Atividades desenvolvidas pelos apoios especializados no âmbito da Qualidade de Vida
DIREITOS
No de horas
Atividades desenvolvidas no âmbito do
PDI/PIF

Grau
de
concretização

Previsto

Realizado

868,51

765,30

88,12%

868,51

765,30

88,12%

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

Grau de Concretização

ANEXO III
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA
PARTICIPAÇÃO
1. Reuniões

Previsto

Realizado

Grau
de
concretização

471

446

95

119%

No de reuniões

Ações desenvolvidas
Reunião com Colaboradores

Taxa
de
Participação

Reunião com Voluntários

3

1

33

67%

Reunião com Familiares

179

286

160

126%

Reunião com Utentes

115

119

103

104%

Reuniões Auto Representação

120

146

122

161%

Reuniões PDI/ PIF

368

508

138

206%

Reunião com Parceiros

265

469

177

141%

1521

1975

130%

132%

Totais globais

2. Eventos

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Apresentações do Grupo "de dança “Pé de Dança"
Apresentações do Grupo de Teatro "NóS"
Feiras / vendas/ exposições/Workshops
Festas de Natal
Festas da Família
Encontros desportivos (Inter-centros, torneios, campeonatos)
Espetáculos do Grupo de Teatro “Nós”
Atividade de lazer com famílias
Brigadas de voluntariado das famílias
Desfiles de Carnaval
Festejos Santos Populares
Jantares Residências Inclusivas
“Open Days”
Comemorações do 54º aniversário da APPACDM de Lisboa
4º Rally Paper (APPACDM de Lisboa)
Estreia dos Espectáculos do Grupo de Dança “2 FEET” e do Grupo de Teatro “Nós”

Totais globais
Modelo Base_071_03
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concretização

Taxa
de
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115%

109%
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ANEXO IV
Melhoria Contínua

CONSTATAÇÕES
N.º de Ações Desenvolvidas
Proveniência

Registadas

Validadas

Finalizadas

AM

Finalizadas

AI

Finalizadas

AM

AI

Auditoria Interna

21

21

0

21

0

0

0

Segurança Alimentar - HACCP

78

78

9

34

7

69

69

Segurança e Saúde Trabalho SST

150

147

21

28

15

63

63

Entidades financiadoras

16

16

3

3

2

10

10

Reclamação

7

7

6

7

7

7

7

Sugestão

12

12

8

4

3

11

11

Elogios

10

10

10

0

0

1

1

Reunião Revisão Sistema Gestão
Qualidade
Constatações Internas
(dados das estruturas)

10

10

0

10

0

0

0

259

242

186

149

81

164

164

563

543

243

256

115

325

325

TOTAIS
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ANEXO V
Inovação e Desenvolvimento

Bloco

AJUDA

Entidade

Programa/Projeto

Parceira/Financia

de Inovação|

dora/Outros

Projeto de Melhoria

Junta de

Colónia de Férias

Grau de
Objetivo(s)

Indicadores

Bem Estar Físico

Proporcionar momentos de

Nº dias :4

100%

Nº utentes abrangidos – 18

100%

Freguesia da

bem

Ajuda(Transporte)

estar,

desenvolver

autonomias dos utentes

Participação

Custo: €4.140.00

Significativos
Significativos

Concretização

Âmbito

Financiado pelas famílias
Programa Lazer de

Bem Estar Físico

Praia e Campo

Nº utentes abrangidos – 112

100%

lazer diferente para o mês

Nº de dias abrangidos - 21

100%

Custo: € 2.945.00
Financiado pelas famílias

INR e

Projeto Nacional de

Significativos

financiamento do

Bem Estar Físico

Proporcionar às famílias da
JM

INR.e.p.2016

um

passeio

recreativo

anual

208%

Nº de dias abrangidos - 3

100%

6.280,72
Bem Estar Físico

Proporcionar momentos de
bem-estar,

desenvolver

autonomias dos utentes

Significativos

Programa de Lazer
de Dezembro/Natal

MOREIRA

Bem Estar Físico

lazer que permitam colmatar
a

ausência

de

Nº de dias abrangidos -4

100%

as

Nº utentes abrangidos - 100

avaliações

de

100%
Finalizado

Nº de dias abrangidos - 12

PDI´s.
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Finalizado

100%

apoios

técnicos que se encontram a
efetuar

89%
100%

Custo:€20.644

Proporcionar momentos de

11%

Nº utentes abrangidos – 16

Financiado pelas famílias
JÚLIA

Finalizado

Custo: €7.090.72

Financiado pelas famílias:

Colónia de Férias

Finalizado

100%

Nº utentes abrangidos – 52

Financiamento €INR: 810,72

Significativos

Finalizado

100%

Realizar um programa de
de Junho/ Julho (21 dias)

Avaliação do
Programa/Parceria
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APPACDM de

Residências

Bem Estar

Proporcionar aos residentes

Lisboa

Inclusivas

Emocional

novas

experiências;

Nº utentes abrangidos - 19

83%

Momentos de convívio com
os pares; interação entre as
diferentes

residências

e

respetivos

utentes

e

Finalizado
Nº Eventos realizados - 5

83%

Nº de dias abrangidos - 4

100%

Nº utentes abrangidos - 24

100%

colaboradores
Significativos

Colónia de Férias

Bem Estar Físico e
Emocional

Proporcionar
partilha

4

de

comunidade

dias

de

lugares

na

aberta,

a

Finalizado

12

utentes com momentos de
relaxamento e lazer, durante
o ano de 2016.
Fundação Calouste

Oficinas

Gulbenkian

Formação e
Desenvolvimento

Utentes

Finalizado

dos

grupos

vivenciarem

novas

Nº utentes abrangidos - 100

100%

atividades
Custo: 7349,60

Ajudar os cuidadores a
Projeto Inovação“Cuidar em
Humanitude"

Formação da
Equipa

Pedido de financiamento

adquirir uma metodologia
em cuidados que situa cada
intervenção na linha

Câmara Municipal

Bem Estar Físico e

- FEEL Better

Emocional

de Lisboa €3.674,08

Adquirir mais equipamento

Custo: €4.997,40

para

Financiamento da CMC :

melhorar

o

apoio

prestado na sala sensorial a

de Cascais

15 utentes de CAO

Inclusão Social

Movimento

Financiamento da APPACDM

Melhorar a qualidade de vida

Custo: €1.283,39

e

e

Financiamento CMC : €937,5

proporcionando

Financiamento da APPACDM

bem

emocional

ALAPRAIA

estar

físico

diferentes experiências em

de Lisboa: €345,89

espaço inclusivo
INR

Programa Música

Modelo Base_071_03

Inovação

Desenvolver competências e

Aprovado Transitou
50%

para 2017

65%

€3248,31

de Lisboa: €1.553,40
Programa Férias em

50%

Cascais)
Financiamento da APPACDM

filosófica da Humanitude
Projeto de Melhoria

€3.674,8 (Câmara Municipal de

Custo: €4.163,92
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35%

Aprovado

75%

25%

Aprovado

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE LISBOA

para todos

proporcionar novas terapias
aos utentes

Financiamento CMC:€3.098.74
Financiamento da APPACDM
:€1.064,72

Câmara Municipal

Special Ludus

de Almada

Bem Estar Físico e

Participação de Utentes da

Inclusão Social

APPACDM em competições

70%
Em Curso
30%

Nº de encontros realizados - 7

175%

Nº de encontros realizados - 6

120%

nacionais e internacionais
Special Olimpis

Special Olimpics

Bem Estar Físico e
Inclusão Social

Finalizado

Participação de Utentes da
APPACDM

em

desportivos

e

encontros
recreativos

Finalizado

nas instituições do concelho
QUINTA

Câmara Municipal

Programa renovado

Formação e

INGLESINHOS

de Almada

anualmente -

Desenvolvimento

Aventurar.te

Desenvolver

competências

pessoais

sociais

jovens

e
em

emprego

do

para

formação

ou

concelho

de

Nº utentes abrangidos - 12

25%

Nº horas realizadas - 71h

70%

Finalizado

Almada
Programa renovado

Bem Estar Físico e

anualmente - Dança

Emocional

e Gira

Proporcionar

bem

-

estar

físico e emocional através
da

dança

Nº utentes abrangidos - 20

107%

Nº horas realizadas - 48h

100%

Nº utentes abrangidos- 34

100%

aos

utentes/utentes

das

instituições pela deficiência

Finalizado

do concelho de Almada
APPACDM de

Banco de

Lisboa - Centro de

Empréstimo de

Mobilidade

Melhorar a qualidade de vida
das crianças acompanhadas

Desenvolvimento

Produtos Apoio

no Hospital Garcia da Orta

Nº Empréstimos realizados- 34

NA

Nº Produtos de apoio – 44

NA

Nº utentes abrangidos – 40

100%

da Criança
Torrado da Silva-

Finalizado

Hospital Garcia da
Horta
Significativos

Passeio Anualprograma de Lazer

Inclusão Social

Melhorar a qualidade de vida
e

bem

emocional

estar

físico

e

proporcionando

diferentes experiências em
espaço inclusivo

Modelo Base_071_03

8.970.65€
Financiado pelas famílias
Nº de dias realizados - 5
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100%
100%

Finalizado
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Significativos

Colónia de férias

Bem Estar Físico e
Emocional

Proporcionar
vivências

aos

utentes

diferentes

exterior
Significativos

Programa de Lazer

100%

3.388.00€

100%

Financiado pelas famílias

Bem Estar Físico e
Emocional

Nº utentes abrangidos- 10

no

Proporcionar momentos de

Nº utentes abrangidos - 23

88%

Finalizado
Finalizado

bem-estar e lazer a 26

PEDRALVAS

utentes em diferentes

Nº saídas realizadas - 22

espaços da comunidade

1.992.00€

100%
100%

Financiado pelas famílias

GESTÃO DE CANDIDATURAS

AJUDA

Fundação Calouste

Projeto Comunic

Gulbenkian

Lab

Educação Especial

Melhorar e estabelecer

Nº de utentes a abranger -

parcerias relativas á rádio

16 (CAO)

Acreditar

345 (CRI)

0%

Pedido de financiamento:

0%

€ 9.805
BPI Capacitar

Projeto Comunic

Desenvolvimento

Criação de dois laboratórios

Lab

pessoal

de comunicação

MOREIRA/

(linguagem

investimento em som e

AJUDA

/comunicação)

imagem

Áudio visual

Workshops e intervenção no

JÚLIA

AJUDA

Instituto

Projeto TV T21

Politécnico de

Comunity,

Santarém

summmary and

âmbito da comunicação

Não aprovado

Nº de utentes a abranger - 61
Pedido de financiamento
€41.027

46,53% do

Aprovado

financiamento

Em curso

0%

Não aprovado

Valor atribuído €19.093

Nº de utentes a abranger - 32

budget
Cridem 2016
PEDRALVAS

Concurso nacional

Bem Estar

Proporcionar aos utentes a

de trabalhos de

Emocional -

realização de trabalhos

pessoas com Def.

Desenho

artísticos

Financiamento

Aquisição de viatura

Nº de utentes a abranger- 3

100%

Aprovado com
Menção Honrosa

Intelectual
APPACDM de

Montepio Geral

Frota Solidária

adaptada

Lisboa

Nº de utentes a abranger - 19
Pedido de financiamento
(aproximado) €80.000

Modelo Base_071_03
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Em avaliação
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"ON STAGE"

Projeto 2 Feet

AJUDA

Bem estar físico -

Proporcionar aos utentes a

Dança

realização de danças em
estilos variados

SIC Esperança

Projeto "Ser Som"

Pedido de financiamento
€2000

Não aprovado

Nº de utentes a abranger - 16

Apoio terapêutico

Equipar e remodelar um

Nº de beneficiários até 100

"Terapia pela

espaço da instituição no

com idades compreendidas 6 e

música"

âmbito da Terapia pela

65 anos

Musica

0%

N/A

Em avaliação

N/A

Em avaliação

Pedido de financiamento
€20.757.7

CAMARA

“Mobilidade e

Este projeto

Assegurar melhores

MUNICIPAL DE

envelhecimento”

inscreve-se no

condições de mobilidade e

LISBOA

regulamentado

acessibilidade, segurança e

Regulamento de

pela Pedido nº

conforto aos adultos, em

atribuição de

496/2008 do

fase de envelhecimento,

apoios pelo

Boletim Municipal

com deficiência intelectual e

município

nº771,

incapacidade que prestamos

relativamente à

de acordo com o princípio da

Atribuição de

orientação para utente e os

PEDRALVAS

Apoios pelo

normativos existentes,

Município de

nomeadamente o Decreto-

Lisboa, no que se

Lei nº163/2006, o qual

refere a Apoios

procede à definição das

Financeiros para

condições de acessibilidade

obras de

a satisfazer no projecto e na

construção,

construção de espaços

conservação ou

públicos

Nº de utentes a abranger - 25
Nº de colaboradores a
abranger - 22

Pedido de financiamento
€39.515.6

beneficiação de
instalações,
descritos na
Secção II, Artigo
3º, Ponto 2, alínea
b), p.p.2052

Modelo Base_071_03
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"Crescimento

Assegurar melhores

Saudável"

condições de saúde,
segurança e conforto às
crianças que prestamos

CRECHE

Nº de utentes a abranger - 63
Nº de colaboradores a
abranger - 27

serviços e aos
colaboradores, de acordo
com as políticas de

N/A

Em avaliação

Pedido de financiamento
€26.515

qualidade e ambiente que
pautam a nossa ação
Camara Municipal

Projeto Terapia com

Cascais

patas

Inovação

Aumentar a oferta de

Custo: €3.001,66

atividades terapêuticas para
25 utentes

Pedido de financiamento CMC:

75%

€2.250

ALAPRAIA

Financiamento APPACDM_
Lisboa: €751,66

Modelo Base_071_03
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Não aprovado
25%

