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I.

ENQUADRAMENTO

No momento da prestação de contas que constitui o “Relatório de Atividades de 2017” não podemos
deixar de ter presente, mesmo que sumariamente, o enunciado dos objetivos que apontámos para este
exercício, consubstanciados no respetivo “Plano de Atividades e Orçamento”.
Domínio da “Sustentabilidade Financeira”,
•

o incremento das receitas da “exploração de atividades instrumentais” (Flor da Quinta),

•

a “racionalização de custos”, nomeadamente o fim de “atividades deficitárias” (Tipografia),

•

a promoção da “concentração de estruturas e serviços” (CAO; Serviços Administrativos),

•

o exercício da “disciplina orçamental” nas variáveis controláveis

•

e a “renegociação de alguns contratos” (Comunicações), foram instrumentos que nos permitiram
compensar a incapacidade

•

para captar” oportunidades de incremento da receita específica”

•

ou “projetos elegíveis no quadro do financiamento público e comunitário”

•

ou sequer “parcerias” duradouras geradoras de mais valias financeiras.

Domínio de “Edificado e Equipamentos”
É nossa convicção ter também sido dada passos coincidentes com o previsto, respondendo a
necessidades imediatas e lançadas ações com impacto estrutural.
Efetivamente
•

a “adequação de estruturas físicas a diferentes utilizações” utilização de espaço no Centro Júlia
Moreira para instalação do CAO de Sta. Clara e Serviços Administrativos da Instituição, com
recursos exclusivamente a fundos próprios, mas com potencial de redução de custos e de
libertação de valor.

•

a “avaliação de oportunidades de rentabilização de património devoluto” com o aluguer da cave
da Penha de França e o processo de venda (€ 171.000) do terreno da Barão Sabrosa, com
escritura prevista para 2018, cuja receita concorrerá para o investimento na Júlia Moreira;

•

a realização de “ações prioritárias de Conservação e de Segurança, Higiene e Saúde”, em várias
estruturas,

•

e também no “equipamento” com a aquisição de uma carrinha de vinte e um lugares procurando
contribuir para a melhoria do sistema de transporte dos nossos utentes.

A “má notícia” é que todas estas iniciativas tiveram que ser suportadas por recursos próprios onde
incluímos donativos de IRS e uma muito meritória iniciativa do Colégio Moderno, de doação da receita da
sua Gala anual.
Domínio da “Prestação de Serviços”
•

A adequação de “prestações de serviços às necessidades diagnosticadas e ao perfil funcional dos
utentes, em cada uma das respostas sociais” tem sido particularmente conseguida na valência
“Lar” com a introdução de terapias menos convencionais, proporcionadas através de parcerias,
visando a assegurar a qualidade de vida e bem-estar (massoterapia, reiki…)
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Domínio de “Desenvolvimento e Qualificação dos Trabalhadores”
•

Condicionados pelo orçamento foi mesmo assim possível aumentar o numero de horas de
formação e desenvolver iniciativas de suporte a situações de “stress” que se configuram como
naturalmente recorrentes no futuro, decorrentes do envelhecimento de parte significativa da
população que atendemos.

Domínio da “Comunicação”
•

A dinamização do “site” e da página da Instituição no “Facebook” e a frequência e atualidade do
“MAIS”, contribuíram significativamente, quer para uma melhor e mais oportuna informação,
quer para uma maior presença junto de um público mais alargado interessado em acompanhar e
integrar as nossas atividades.

•

A realização de alguns eventos, de que destacamos a edição de álbum com “produção
fotográfica” dos nossos utentes, a comemoração do 55º aniversário, só possíveis com o apoio de
novos Amigos, entre outras iniciativas mais discretas, mas importantes por terem como
denominador comum a inclusão, foram também instrumentos de divulgação da nossa missão.

Pela sua importância importa destacar a realização da auditoria de qualidade para continuidade de
certificação em EQUASS ASSURANCE – Nível I de cujo relatório final transcrevemos:
“A APPACDM demonstra ser uma organização capaz de fornecer serviços de qualidade diretamente
focalizados nas expectativas dos seus Clientes e Famílias”
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II.

ASSOCIATIVISMO

O número de associados engloba familiares/significativos/colaboradores e amigos. A diminuição do
número de associados de 2,62% face a 2016, conforme quadro abaixo, está relacionada com a
atualização de base de dados do sistema informático, refletindo desistências e óbitos.

ASSOCIATIVISMO
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O número médio de participantes (23) nas três assembleias gerais realizadas, mantém-se em linha com
o verificado em momentos anteriores.

ASSOCIATIVISMO
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III.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 2017, a Instituição continuou a prestar serviços diariamente a mais de 700 crianças, jovens e adultos
nos concelhos de Lisboa, Cascais e Almada nas respostas sociais/ serviços de creche, centro de recursos
para a inclusão, formação profissional, atividades ocupacionais, lares residenciais e emprego.
Atentos aos diferentes movimentos de mudança, temos envidado esforços para responder aos desafios
tendo como mais-valia o conhecimento e a experiência de 56 anos ao serviço das pessoas com
deficiência intelectual e incapacidade e das suas famílias.
Procuramos responder às expetativas dos nossos utentes e famílias, num universo alargado que vai hoje
da 1ª infância à terceira idade onde se evidenciam maiores necessidades e consequentemente mais
dificuldades para responder adequadamente.
Dificuldade que de modo algum são acompanhados com as medidas públicas de congelamento das
atualizações dos acordos atípicos, tendendo para a total tipificação, quando o expectável seria a
diferenciação positiva, tendo em conta a diversidade de situações e consequentes constrangimentos com
que nos confrontamos.
Mantemos nas respostas de Creche, Lares Residenciais e Formação Profissional uma taxa de
ocupação de 100% face ao previsto e ao estabelecido nos respetivos acordos de cooperação.

TAXA DE OCUPAÇÃO
CRECHE|F.PROFISSIONAL|CAO|LARES RESIDENCIAIS

Lares Residenciais

100.00%
100%
108.08%
105.06%

Formação Profissional

Centro de Atividades Ocupacionais

97.70%
100%

Creche

100%
100%
92% 94% 96% 98% 100%102%104%106%108%110%

2017
2016

Relativamente aos centros de atividades ocupacionais observa-se um decréscimo da sua ocupação de
2,3% face ao ano anterior, situação que se prende com alterações dos agregados familiares, ou com a
existência de respostas sociais mais perto da zona de residência.
A dificuldade de preenchimento das vagas nesta resposta está relacionada com as necessidades dos
candidatos na lista de inscritos (107) que apresentam défices severos ao nível das autonomias pessoais
,com famílias também elas sem ferramentas ou apoio social. Fatores que exigem mais recursos
humanos, serviço de transportes mais abrangente e estruturas físicas modernas, para as quais não têm
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estado disponíveis apoios públicos ou privados, condicionando a nossa capacidade de resposta para tal
procura.
Também as políticas de inclusão escolar levam os alunos, quando acabam o seu percurso no ensino
regular, a procurar respostas não institucionalizadas, ou respostas no âmbito da formação profissional,
opção que vai ao encontro das suas expectativas. Reiteramos as reflexões que apontam para a
reestruturação dos CAO’s, tornando-os mais apelativos e adequados aos futuros candidatos que podem
ter como alternativa a percursos de vida com base nas atividades na comunidade.
Neste sentido foi apresentada a candidatura, pela Quinta dos Inglesinhos, ao PROCOOP, com o projeto
“CAI NA REAL” com vista ao desenvolvimento de Atividades Laborais e Socialmente Uteis em estruturas
da comunidade.

2015|16

2016|17

FREQUÊNCIA
ALUNOS|CRI

288
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No que diz respeito ao Centro de Recursos para a Inclusão podemos verificar que os alunos
sinalizados pelos agrupamentos aumentaram cerca de 23,6%, num total de 686 alunos. ENo
entanto o financiamento proveniente do Ministério da Educação permitiu apoiar apenas 288 alunos
cerca de menos 18% face ao ano letivo anterior.
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1. Formação e Emprego
No centro Quinta dos Inglesinhos durante o ano de 2017 funcionaram 13 cursos de formação inicial e 6
cursos de formação continua passando pela formação um total de 107 formandos distribuídos pelos 19
cursos nas 4 áreas de formação:
•

Ajudantes de cozinha

•

Limpezas Industriais

•

Serviços de Apoio Doméstico

•

Jardinagem e Floricultura

No ano em análise, foram realizadas 64.539 horas de formação, correspondendo a 95%, das 67.864
previstas para um total de 107 formandos, tendo 71 obtido a certificação.
Registando-se apenas 10 desistência, transitando para 2018, 36 formandos.
Ao longo do ano fizeram estágio de formação em Contexto de Trabalho, 42 formandos.
Dos 71 que terminaram a formação, 43 foram integrados noutra resposta formativa e dos
restantes 10 foram integrados com contrato de trabalho ou numa medida ativa de emprego.
No que diz respeito aos lares residenciais, os sinais do envelhecimento marcam o dia-a-dia,
registando-se uma média etária da população que ronda os 50 anos, com indicadores que, conforme
gráfico abaixo, apontam para maiores necessidades no âmbito dos cuidados de saúde.

CUIDADOS DE SAÚDE
INDICADORES
30
30

Nº de Hospitalizações

125
126

Administração de medicação
(Nº de utentes|CAO-LR)

936.75

Preparação de medicação (Horas)
497.65
336.5

Acompanhamento, exames , consultas
(Horas)
0
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2. Transportes no Concelho de Almada
Manteve-se a parceria com a Câmara Municipal de Almada no “Transporte Adaptado”, cujos custos são
totalmente assegurados por este Município, dando apoio a 29 alunos que frequentam as escolas
deste concelho e a 4 utentes do CAO da Quinta dos Inglesinhos, com mobilidade reduzida para,
nas suas deslocações casa/escola (centro) ou escola (centro)/casa.
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 1.425
utilizações em média por mês, registando-se um desvio de 9% face ao previsto.
Este serviço que utiliza uma viatura de 19 lugares possibilita ainda a participação dos utentes da Quinta
dos Inglesinhos em 66% das atividades passíveis de transporte.
3. Banco de Empréstimo Produtos de Apoio (BEPA)
Durante o ano 2017 prosseguiram os contactos com o Hospital Garcia de Orta, no sentido de encontrar
uma solução para a continuidade do projeto, na sequência de denúncia do protocolo antes celebrado e
penalizador para a APPACDM.
Assim a IACESS, Ortopedia do grupo Mobilitec, estabeleceu com a Instituição um protocolo no final do
ano de 2017 que determina a cooperação entre as duas entidades no domínio técnico e com benefícios
para ambas as partes, para a população em geral e em particular para as crianças atendidas no Centro
de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva do Hospital Garcia de Orta.
Cabe à APPACDM de Lisboa a recolha, higienização e o armazenamento dos Produtos de Apoio bem como
a gestão da plataforma de empréstimos mediante a celebração de contrato que define a nossa
remuneração pelos serviços prestados.
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IV.

RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Sustentabilidade Financeira
OBJETIVO: Assegurar a disciplina orçamental de modo a atingir 100% nos principais
indicadores financeiros

INDICADORES FINANCEIROS
98.09%

Grau de cumprimento das comparticipações
familiares

99.28%

102.73%

Grau de cumprimento das despesas
orçamentadas

100.60%

103.96%

Grau de cumprimento das receitas
orçamentadas

94.00%

102.30%
96.00%

98.00%

2017
2016

100.00% 102.00% 104.00% 106.00%

A evidência de um desvio financeiro nestes indicadores, tanto na despesa realizada de +2.73% como da
receita realizada de +3.95%, demonstra uma disciplina orçamental como um dos pontos cruciais para
uma boa sustentabilidade da Organização.
O grau de cumprimento das comparticipações familiares tem uma descida de 1.2% comparativamente a
2016.
OBJETIVO: Sensibilização dos ”fora” onde estamos representados, parceiros e tutela
A direção foi recebida pela Senhora Secretária de Estado para a Inclusão a qual se mostrou sensível para
dinamizar o processo de relocalização do CAO de Sta. Clara que aguardava resposta dos serviços
competentes da Segurança Social, o que se reconhece com agrado.
A direção tem contudo que registar também a sua incapacidade para se fazer ouvir de forma
consequente noutras iniciativas de sensibilização para questões que no nosso entendimento mereceriam
melhor atenção.
OBJETIVO: Racionalizar a utilização dos imóveis próprios não afetos à atividade
Mantem-se a receita prevista do aluguer do andar da Travessa do Possolo (650€ mensais).
No decurso do ano foram encetadas ações que terão expressivo retorno financeiro em 2018:
•

a venda do edifício da Barão Sabrosa (171.000 €);

•

os serviços protocolados com IACESS no projeto BEPA na Qta. dos Inglesinhos (750€ mensais);

•

o aluguer da cave da Penha de França (550€ mensais);
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OBJETIVO: Requalificar o edificado e equipamentos em compromisso com as normas
regulamentares e os recursos disponíveis
Relativamente aos dados apresentados revelam um aumento significativo das solicitações/necessidades
provenientes das diferentes estruturas tendo o grau de concretização ficado 6,7% abaixo face ao ano
anterior e ao objetivo previsto (100%). Valor que representa uma despesa global de €264. 256,99,
cujo aumento face ao ano anterior representa um acréscimo de 29,01% e face ao orçamentado
64,84%.

EDIFICADO E EQUIPAMENTO
INDICADORES DE CONSERVAÇÃO

GRAU
DE
CONCRETIZAÇÃO
(%)

92.73
99.47

472

REALIZADO

188

509

SOLICITADO

2017

189

2016
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EDIFICADO |EQUIPAMENTO
ORÇAMENTADO|REALIZADO

264,256.99 €
REALIZADO
204,828.64 €

160,309.79 €
ORÇAMENTADO
141,889.00 €
2017
0.00 €
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OBJETIVO: Cumprir em 100% os circuitos planeados (casa/lar è centro – centro è casa/lar )
Continuamos a assegurar o transporte a cerca de 108 utentes dos centros de atividades
ocupacionais, em particular nos blocos da Júlia Moreira e da Ajuda, permitindo-lhes o acesso aos nossos
serviços. Constata-se um decréscimo do cumprimento de circuitos em 2,28% face ao ano anterior e de
4% face ao objetivo. Este facto prende-se com as avarias frequentes em algumas das viaturas do
bloco da Júlia Moreira cuja reparação não se realiza em tempo útil. Também o transporte adaptado
acarreta dificuldades acrescidas quando existem avarias. A especificidade do mesmo não permite
encontrar soluções em tempo útil.

SERVIÇO TRANSPORTES
GRAU DE CUMPRIMENTO

100%

Grau de cumprimento das
atividades passíveis de transporte

Grau de cumprimento dos circuitos
planeados
(casa/lar- centro|centro-casa/lar)

97.05%

96%
98.24%
2017

94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 99.00%100.00%101.00%

2016

Relativamente às atividades desenvolvidas na comunidade, passíveis de transporte, asseguramos as
necessidades em 100%, aumentando o seu cumprimento em 2,95% face ao ano anterior.
As despesas com combustíveis, reparações, seguros, inspeções entre outras, continuam a imputar a este
serviço um valor expressivo, conforme gráfico apresentado, no que diz respeito ao orçamento global.
Face ao ano anterior regista-se um acréscimo de despesas de 33,91%. Verifica-se também
face ao orçamentado um acréscimo de 21,39%.

SERVIÇO DE TRANSPORTES
ORÇAMENTADO|REALIZADO

€80,479.71
REALIZADO

€60,101.23

€66,298.57
ORÇAMENTADO

€88,271.05
2017
2016
€0.00€10,000.00
€20,000.00
€30,000.00
€40,000.00
€50,000.00
€60,000.00
€70,000.00
€80,000.00
€90,000.00
€100,000.00

O envelhecimento, vai acarretando mais dificuldades de mobilidade pelo que este serviço se torna
imprescindível para o acesso dos nossos utentes aos serviços.
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Mantendo o propósito de renovar a frota de viaturas que apresenta óbvios sinais de desgaste implicando
significativos custos de manutenção bem como maiores períodos de imobilização foi adquirida uma nova
viatura de 20 lugares para o CAO da Ajuda, representando um investimento de € 79.335.
V.

SOLUÇÕES COM VALOR | EMPREENDEDORISMO

OBJETIVO: Explorar oportunidades de atividades instrumentais geradoras de resultados
Como resultado da divulgação natural e das solicitações dos nossos parceiros institucionais tem sido
possível manter o nível de eventos / receita.
Produtos e Serviços,
Relativamente ás energias renováveis , destacam-se dois tipos de contratos:
- No edificado da Creche e Júlia Moreira, foram cedidas superfícies à “Boa Energia” em “contrato de
arrendamento para fins não habitacionais”.
- No edificado Alapraia, Pedralvas, Penha de França, foi decidida a compra do equipamento no valor
de 29.520,00€ cujo retorno financeiro, como previsto, tem representado cerca de €4000 anuais.

Na área da Jardinagem e Manutenção de Espaços Exteriores, verifica-se um crescimento de 23%
fruto dos acordos de parceria com entidades públicas e institucionais e a manutenção dos contratos com
privados.
Na área de lavandaria iniciámos contactos com potenciais parceiros, nomeadamente na área do turismo
de habitação registando-se um crescimento de 91,5%.
No âmbito das Artes Gráficas, apesar do ano de 2017 ter sido um ano atípico, fruto do
ajustamento/reestruturação, os resultados operacionais registam uma evolução de 13,65%.
Cozinha (Produtos/ Catering/ Eventos)
Como resultado da divulgação natural e das solicitações dos nossos parceiros institucionais tem sido
possível manter o nível de eventos com uma subida de 22%.
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SOLUÇÕES COM VALOR
EMPREENDEDORISMO
€4,900

Limpezas Industriais

€3,993

Costura
Cozinha
(Produtos, Catering,
Cozinha)

€14,067
€11,501
€8,123
€4,242

Lavandaria

2017

€34,246
€30,134

Artes Gráficas

2016

Jardinagem

€188,695
€5,864.68
€5,844

Energias Renováveis
€0

VI.

€232,073

€50,000

€100,000

€150,000

€200,000

€250,000

RECURSOS HUMANOS
1. Número de colaboradores por estrutura

Em relação ao aparente decréscimo no quadro de pessoal, devemos referir que o número de postos de
trabalho a considerar é de 247, pois na Alapraia e Penha de França há uma vaga preenchida em regime de
trabalho temporário; nas Pedralvas há duas vagas preenchidas em regime de trabalho temporário; na Júlia
Moreira aumentou-se o quadro de AAD’s para reforço da equipa; em Sta. Clara decorreu a extinção de um
posto de trabalho, na Quinta dos Inglesinhos deixou de existir um posto de trabalho que integrava um
técnico e também se regista a variação de contratações referentes à prestação de serviços na Soluções
com Valor.
Modelo Base _071_03
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2. Número de colaboradores por grupo funcional

RECURSOS HUMANOS
Nº COLABORADORES P/GRUPO FUNCIONAL
243

TOTAL

249

91

Operacional

94

77

Técnico

78

51

Suporte

53

Administrativo

7

Coordenação

8

Gestão

9

7
2017

8

2016

9

0

50

100

150

200

250

300

Destacando-se o número mais elevado de colaboradores pertencentes aos grupos de apoio direto aos
clientes – Operacional e Técnico.
Na equipa de Suporte há a redução no posto de trabalho extinto em Sta. Clara e no posto de trabalho da
Penha de França que está preenchido em regime de trabalho temporário; na equipa técnica há a redução
do posto de trabalho da Psicomotricista anteriormente afeta ao Projeto Aventur’arte; no grupo
operacional há a redução de três postos de trabalho que estão a ser preenchidos em regime de trabalho
temporário (Alapraia e Pedralvas), mas que correspondem a lugares do quadro de pessoal da Associação.
De salientar que no grupo funcional técnico existem vários colaboradores partilhados entre estruturas.

3. Número de colaboradores por tipo de contrato

RECURSOS HUMANOS
Nº COLABORADORES P/TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO
14

Nº de voluntários

22

Nº a termo certo

5

26

Nº de contratados a
termo

40

30
17

Nº a tempo parcial

25
204

Nº de efetivos

2017

217

2016
243

Nº de trabalhadores

249

0
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Ao longo de 2017 a evolução na distribuição de recursos humanos por tipo de contrato é correspondente
à política de admissão a termo, para garantir a avaliação da adequação antes da passagem ao quadro,
destacando-se também neste regime os contratados por ano letivo para o CRI, na sua maioria a tempo
parcial.

4. Qualificação dos colaboradores

OBJETIVO: Promover a atualização das competências profissionais e a valorização pessoal

Em 2017 realizaram-se 5.567 horas de formação em várias temáticas, quer por iniciativa da Instituição,
quer por iniciativa dos trabalhadores.
Será elaborado novo Plano de Formação 2018-2019, contando com os inputs do levantamento das
necessidades de formação mediante o Sistema de Avaliação do Desempenho.
*De notar que houve um aumento global de 70% nas horas de formação na Instituição entre 2016 e
2017, com uma aposta na formação interna. Igualmente, a frequência de cursos de longa duração em
horário pós-laboral (ou misto), designadamente algumas licenciaturas, pós-graduações e cursos técnicos,
sendo da iniciativa dos trabalhadores mas sendo contabilizados como formação no ano de referência para
efeitos do anexo C do Relatório Único, faz aumentar o número absoluto de horas, essencialmente no
Bloco Júlia Moreira.

RECURSOS HUMANOS
Nº DE HORAS DE FORMAÇÃO
3,929

TOTAL

4,869

809
799

Serviços Centrais

732
559

Quinta dos Inglesinhos

306
199

Penha França

366
385

Pedralvas
Júlia Moreira ( c/ Santa Clara)*

279

1825

301
446

CRI

288
87

Creche

2017

524
261

Alapraia

2016

416
278

Ajuda
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5. Número de horas de absentismo

Considera-se adequada a taxa de absentismo, uma vez que contempla baixas por parto, doença e
acidente de trabalho. As ausências do serviço são devidamente substituídas através de trabalho
Modelo Base _071_03
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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 e ao cumprimento da missão da
Associação.

ABSENTISMO
MEDIA ANUAL GLOBAL

7.91

7.19

2016
2017

VII.

OUTROS RECURSOS
1. Prestadores de serviços

OBJETIVO: Melhorar a gestão dos contratos de fornecimento e sua renegociação em função
dos prazos acordados
No sentido de prosseguir o objetivo definido, encetámos negociações com um novo prestador de serviços
de comunicações internas e externas, tendo um impacto de 22,04% na redução da despesa face ao ano
anterior.
Ainda neste âmbito a tabela, abaixo apresentada, reporta os prestadores de serviços no âmbito de
consultoria e assessoria nos processos financeiros, jurídico, nutrição e alimentação, segurança, cuidados
de saúde e recursos humanos.
SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HACCP (Segurança alimentar /Formação/Auditoria/ Controlo de Pragas)

HIGICONTROL

Manutenção /Supervisão de Extintores

NAVEFOGO

Manutenção/Supervisão de elevadores

OTIS
SCHINDLER
THYSEN KRUPS

Saúde e Segurança no Trabalho |Simulacros/Avaliação de Riscos/ Relatório de
Acidentes de Trabalho/PEI's/ Relatório Único)

BIT
F3M

Assistência Informática ( HardWare e Software)
Alojamento de Base de Dados Documental, Sistema de Gestão de Ambiente e
Qualidade
Assistência aos aparelhos de ar condicionado
Supervisão de alarmes
Manutenção de equipamento de Restauração e Lavandaria
Central drenagem águas residuais
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CHARUBEN
MEGAVAC
ALARMIBERICA
GLOBAL ALARMES
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BOMBAELECTRICA
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Gestão de painéis solares

BOA ENEREGIA

Separador gorduras / Tratamento de esgotos

DESENTUPEX

Manutenção preventiva Quadro elétrico e Posto Transformação

EIE

Fornecedor de comunicações externas e internas

VODAFONE

Manutenção (Caldeira)

TERMIBERICA

Atividades de jardinagem

FLOR DA QUINTA

Consultoria e assessoria contratação pública, transversal a todos os
procedimentos

CISED
KRUSSE, GOMES E
ASSOCIADOS

Assessoria Jurídica

MEDICO PSIQUIATRIA
MEDICO CLINICA GERAL

Cuidados de Saúde dos Clientes
Certificação Legal de Contas

ASGOC

Trabalho Temporário

TRAÇO DE UNIÃO

Serviços Externos de Limpeza

AROMALIMPA

Serviço de Alimentação

EUREST

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

NUTRICIONISTA

2. Parcerias

A instituição conta com um total de 109 entidades parcerias, estando protocoladas 43%, sendo
desenvolvidas 128 atividades cujo Grau de Concretização global atingiu os 87%.
Devido a uma nova aferição, podemos pensar numa primeira leitura, que o número de parcerias
diminuiu face ao ano anterior. No entanto foram contabilizadas o número das entidades parceiras
uma vez que uma única entidade pode ter várias atividades/ protocolos com a Instituição.
O valor acrescentado das mesmas reflete-se em particular no desenvolvimento do PDI/PIF/PIT, nos
seus vários domínios, representando 59% das parcerias, abrangendo 307 utentes com
relevante contributo nos domínios da Inclusão Social e do Bem-Estar Físico, tendo o grau de
concretização destas parcerias atingido 89%.
A tabela que se apresenta reporta as entidades parceiras e respetivos âmbitos, mediante
categorização das mesmas.

ENTIDADES PARCEIRAS
Ensino Superior

Comunidade Educativa

Juntas de Freguesia

Modelo Base _071_03

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.
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Associações Recreativa/
Culturais/Desportivas

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

Cedência de espaços/ Equipamentos/ Financiamento para o desenvolvimento de
atividades no âmbito do Plano de Desenvolvimento Individual (Bem Estar Físico
e Emocional/ Inclusão social).
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 |
Laboratórios
Comissões/Organizações de
representatividade

Protocolos com centros de saúde, para a prestação de cuidados, e exames
complementares.
Representação da instituição em organizações/ comissões de cariz local ou
nacional, em particular no âmbito da defesa das pessoas com deficiência
intelectual e incapacidade e como representantes da comunidade local.
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)

Empresas Privadas e Entidades
Publicas

Apoio ás Atividades Formativas e Inclusão Laboral (Emprego Inserção)

Organismos Estatais e Serviços

Responsabilidade Social da própria Instituição recebendo pessoas na medida de

Desconcentrados da

trabalho comunitário, apoio às atividades formativas e Inclusão Laboral através

Administração Central

das medidas ativas de emprego

A APPACDM de Lisboa é ainda 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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VIII.

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

OBJETIVO: Adequar as prestações de serviços às necessidades diagnosticadas e ao perfil funcional dos
utentes, em cada uma das respostas sociais;

Foram assegurados pela equipa multidisciplinar de cerca de 60 técnicos os seguintes apoios
especializados:
•

PSICOLOGIA

•

SERVIÇO SOCIAL

•

EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO / PSICOMOTRICIDADE / EDUCAÇÃO FISICA

•

TERAPIA OCUPACIONAL

•

TERAPIA DA FALA

•

FISIOTERAPIA

•

EDUCAÇÃO

•

EDUCAÇÃO SOCIAL

•

EXPRESSÃO PLÁSTICA

•

ACOMPANHAMENTO EM FORMAÇÃO E EMPREGO

APOIOS ESPECIALIZADOS/OUTROS RECURSOS
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO
GRAU DE
CONCRETIZAÇÃO GLOBAL
(%)

97.69

63178.27
64669.42

Nº TOTAL DE HORAS
Total de horas em outras
atividades

26405.49
21404.63

Total de horas de apoio
direto ao utente

36772.78
43264.80
Nº de Horas Realizadas

0.00

20000.00

40000.00

60000.00

Nº Horas Previstas

Globalmente o valor atingido foi de 97,69%, com um desvio de 2,31% face ao previsto. Aumentou
em 8,7%, face ao previsto, o número de horas para outras atividades com impacto nas horas de apoio
direto aos utentes. Esta situação prende-se com fatores como:
•

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

•

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

•

a participação em eventos/atividades imprevistas que são avaliadas como mais valias

•

a elaboração de candidaturas a projetos/programas

A ação pedagógica da creche, junto das crianças que atende, apresentada na tabela abaixo, é
reportada com um número de horas revisto, decorrente da sobreavaliação de horas planeadas.
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O grau de concretização face ao revisto atingiu os 99,11%. Destacam-se como áreas privilegiadas da
intervenção a área motora e a autonomia quer na incidência do número de horas, quer no grau de
concretização, estando a área motora relacionada com a natural tendência para a exploração do espaço e
a aquisição da marcha e a autonomia decorrente dessa exploração mas também da ação orientada para
o desenvolvimento da autonomia pessoal e social.

Previsto

Revisto

Realizado

Grau de
Concretização
(%)

4.413

2222

2222

100,00

SOCIO-AFETIVA-COMPORTAMENTAL

147

167

167

100,00

COGNITIVA

159

179

150

83,80

SENSORIAL

158

178

160

89,89

COMUNICAÇÃO

291

314

314

100,00

4.212

2222

2222

100,00

9.380

5282

5.235

99,11

Atividades desenvolvidas no âmbito do
PDI
AUTONOMIA

MOTORA
Grau de Concretização

No de horas

No âmbito das atividades desenvolvidas inscritas no Modelo da Qualidade de Vida implementado
nas respostas sociais de CAO, Lar Residencial e Formação Profissional, apresenta-se na tabela
abaixo, um grau de concretização global de 104,7% das atividades realizadas nos diferentes
domínios. Registando-se um ligeiro desvio de 4,7% face aos 100% previstos.
Analisando o número de horas por domínio, verifica-se uma expressiva incidência nas atividades
realizadas no âmbito do Desenvolvimento Pessoal, Bem-Estar Físico representando 59,17 % e
17,66% respetivamente do valor global de horas concretizadas, facto que pretende responder às
necessidades inerentes ao envelhecimento da população dos Centros de Atividades Ocupacionais e Lares
Residenciais, sendo a nossa intervenção focada no envelhecimento ativo através da manutenção de
competências e da estimulação para novas experiências.
Embora com menor impacto no número de horas de atividade, destacam-se em grau de concretização
os valores acima dos 100% no domínio da Inclusão Social, e acima dos 90% os Direitos e
Relações Interpessoais.
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Atividades desenvolvidas no âmbito do
PDI/PIF
QUALIDADE DE VIDA

No de horas

Grau de
Concretização (%)

Previsto

Realizado

35263,42

41563,63

117,87

509,10

470

92,32

2590,16

1.598,50

61,71

14061,47

12.413,12

88,28

8524,10

6.570,30

77,08

512,00

430,00

83,98

5.424,04

6.599,64

121,67

609,00

594,00

97,54

67.493,29

70.239,19

104,07

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, empoderamento e outras atividades
ocupacionais.
Relações 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, atividades recreativas
,etc.
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

O Centro de Recursos para a Inclusão conta com uma equipa multidisciplinar de 21 técnicos
especializados que prestou apoio nas áreas que se apresentam no quadro que se segue. De um modo
geral o serviço prestado face ao previsto excede os 100% destacando-se o apoio da fisioterapia que
apresenta um desvio de cerca de 5,6%. Este facto prende-se com a metodologia de apoio aos alunos em
grupo, tendo sido a aferição de resultados feita por aluno e não por sessão.

Apoios especializados

Previsto

Realizado

%

PSICOLOGIA

3959,00

4066,05

102,70

EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO /
PSICOMOTRICIDADE / EDUCAÇÃO FISICA

1471,00

1510,30

102,67

TERAPIA DA FALA

5429,50

5576,50

102,71

TERAPIA OCUPACIONAL

5420,00

5567,00

102,71

FISIOTERAPIA

1745,50

1843,00

105,59

18025,00

18562,85

102,98

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO
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No que diz respeito à prestação de serviços médicos nos lares residenciais, abaixo apresentada,
regista-se um grau de concretização de 78,3% na área da psiquiatria e de 103,29% na de clinica
geral.
Os desvios constatados de 21,2% e 3,29% respetivamente, prendem-se com um serviço que é prestado
de acordo com situações imprevistas ou de emergência para as quais os clínicos estão sempre disponíveis
quer presencialmente quer telefonicamente. Importa referir que estes dados reportam apenas os registos
presenciais.

APOIOS ESPECIALIZADOS
PSIQUIATRIA/ CLINICA GERAL

GRAU
DE
CONCRETZAÇÃO
%

78.38
103.29

87

REALIZADO
(Nº Consultas)

220

111

PREVISTO
(Nº Consultas)

213

0

50

100

150

200

PSIQUIATRIA
250

CLINICA GERAL

Grau de concretização dos objetivos do plano de desenvolvimento individual (pdi) / plano
individual de formação (pif)
Na Creche, a avaliação do PDI das 63 crianças que frequentaram o ano letivo em análise, registou-se
um grau de concretização de 96,88%, superando em 0,8%, o valor previsto e do ano anterior.
Resultado inerente, à faixa etária em análise e ao elevado potencial de desenvolvimento nestes primeiros
anos de vida das crianças.
Nos centros de atividades ocupacionais e lares residenciais foram avaliados 243 planos,
registando-se um valor médio ponderado de 77,87%, superando em 0,87% o valor previsto e do ano
anterior.
No âmbito da formação profissional e dos 43 PIF avaliados, em face do tempo de implementação do
mesmo, o grau de concretização foi de 78,14% superando em 2,43% o valor previsto e atingido no ano
anterior.
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IX.

PARTICIPAÇÃO

3. Inquéritos de satisfação
A participação dos familiares, colaboradores, parceiros e restantes partes interessadas nos inquéritos de
avaliação de satisfação impulsiona de forma significativa 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 2017.
Destaca-se o grau de satisfação dos familiares/significativos, da creche com uma subida em 5%
face ao previsto e o serviço de transportes “Almada Solidária com uma subida de 7,6%.
No que se refere ao grau de satisfação dos Formandos o resultado atingido é de 81%, salienta-se a
descida de 9% face ao previsto e relativamente aos significativos de CAO/LR/FP a descida de 12%.

INDICADORES DE SATISFAÇÃO
Grau de Satisfação dos utilizadores do serviço de
Transporte “Almada Solidária”

83%
75%

Grau de Satisfação dos utilizadores do serviço de
Transporte Adaptado

87%
83%
78%
80%

Grau de Satisfação dos Colaboradores (SST)
Grau de Satisfação dos Colaboradores (Clima
Organizacional)

76%
76%
81%

Grau de Satisfação dos Formandos

76%
74%

Grau de Satisfação dos Utentes /Clientes

86%
90%

Grau de Satisfação dos Parceiros
Grau de Satisfação dos Familiares/Significativos
(Creche)

88%
83%

Grau de Satisfação dos Familiares/Significativos
(CAO_LR_FP)

71%
0%
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4. Reclamações e Sugestões
Podemos aferir que de forma espontânea, foram apresentadas um total de 5 reclamações, que se
inserem nos âmbitos dos serviços prestados, autodeterminação e segurança. Tendo sido finalizadas 2,
atingindo-se um grau de concretização de 40%. Face ao ano anterior constata-se uma descida de
28% na receção de reclamações.
Foram também registadas 20 sugestões, provenientes das diferentes partes interessadas, em que 12
foram finalizadas, atingindo-se um grau de concretização de 60%. Face ao ano anterior verifica-se
uma subida de 67% nas sugestões apresentadas.
Foram ainda registados 17 elogios, que se inserem maioritariamente no âmbito da prestação de
serviços.

RECLAMAÇÕES/SUGESTÕES

12

Finalizadas
2017

2

20

Validadas

5

8

Finalizadas

Sugestões

6

2016

Reclamações

12

Validadas

7
0

5

10

15

20

25

5. Reuniões
Dando continuidade ao objetivo de envolver, colaboradores, familiares, utentes, voluntários e parceiros,
como se verifica no gráfico da folha seguinte, foram realizadas 1563 reuniões atingindo-se um grau de
concretização de 88%, valor que decresceu face ao ano anterior 42%.
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PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES C/ PARTES INTERESSADAS

80.34

TAXA DE PARTICIPAÇÃO(%)

132.00

GRAU
DE
CONCRETIZAÇÃO (%)

85.23
130.00

1506

Realizado
Nº

1975
2017

1767

Previsto
Nº

1521
0

500

1000

1500
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Destacam-se o número das realizadas no âmbito do PDI/PIF, representando cerca de 35% do total
realizado envolvendo familiares, clientes/colaboradores cuja taxa de participação rondou os 59%.
Também o envolvimento dos colaboradores assume particular relevância, representando 22,6% do
total realizado com uma taxa de participação de 84%, sendo eles os intervenientes com impacto
significativo nos serviços prestados aos utentes.
As reuniões com os parceiros representam cerca de 16% do total global cuja taxa de participação
rondou os 99%
No âmbito da autodeterminação as reuniões com os utentes representaram 13% do total global com
uma taxa de participação de 90%.
Ainda neste âmbito foi realizado o VIII Encontro de Representantes dos utentes, que teve lugar no Lar
Residencial “Casas de Alapraia”, tendo participado 18 utentes representando as diferentes estruturas. O
encontro foi subordinado ao tema “Valores para uma boa convivência”. Dos muitos valores que
existem para a convivência foram selecionadas a Ordem, Liberdade, Amizade, Justiça, Cooperação,
Sinceridade, Responsabilidade, Confiança, Tolerância, Paciência, Paz, Civismo, Alegria, Respeito e
Dialogo.
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X.

COMUNICAÇÃO

OBJETIVOS: Promover a proximidade com os trabalhadores, associados e famílias
Valorizar a imagem e incrementar a notoriedade da Instituição
No sentido de ir ao encontro do preconizado foram registados 157 eventos, quer a nível interno quer a
nível externo. Destacamos os diferentes momentos festivos de cariz mais familiar e recreativos
desenvolvidos pelas várias estruturas que favorecem a proximidade e o convívio entre as diferentes
partes interessadas.
No âmbito das comemorações do 55º aniversário destacamos a Gala Solidária na Fundação
Champalimaud, onde podemos contar com a solidariedade dos amigos e artistas consagrados e com um
total de 400 espetadores entre amigos, familiares, colaboradores e utentes.
No que diz respeito à valorização dos nossos utentes, o lançamento do livro “ Um dia igual aos outros “,
fruto da solidariedade da amiga Susana Bravo da Metrostudio, juntou cerca de 150 pessoas na Praça do
Município em Lisboa.
Ainda no que diz respeito à valorização dos nossos utentes relativamente ao seu potencial artístico
destacamos os grupos de teatro e de dança da instituição, tendo sido realizadas cerca de 30
apresentações para públicos diversificados, destacando-se as apresentações no Museu da Cidade (14) no
âmbito da parceria existente.
De referir ainda a divulgação das boas práticas existentes, quer através de visitas de delegações
estrangeiras à Instituição quer através da participação em encontros de cariz científico, seminários,
workshops e exposições.
1. Site | Facebook

SITE
INDICADORES

45,382

Páginas vistas
visualização

10,640

16,200

Nº total de visitas
sessões

19,680

12,140

Nº de visitantes
utilizadores

15,727
0
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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.

FACEBOOK
Nº DE SEGUIDORES

2,767

2017

2,380

2016

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700
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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 691.768 visitas sendo
este valor referente ao número de pessoas que viram qualquer conteúdo associado à nossa página.
Quanto ao número de pessoas que seguem a nossa página, foram contabilizadas 2.767, tendo-se
registado um aumento de 387 seguidores.

FACEBOOK
Nº DE VISITAS

691,768

2017

268,630

2016

0
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XI.

MELHORIA CONTINUA

OBJETIVO: Aprofundar o processo de “melhoria contínua”, atingindo 50% o grau de cumprimento do
plano de melhorias

PLANO DE MELHORIAS

%

GC Global
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Entidades Financiadoras
Auditoria Externa

64

Auditoria Interna

2016

41

0
0

2017

48

0
20

40

60

80

100

120

Globalmente foram validadas 730 constatações, e finalizadas 434 contribuindo para um grau de
concretização global de 60% que se situa 11% acima face ao objetivo previsto.
Destacam-se em incidência e no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, 279 constatações
validadas, destas foram finalizadas 56, atingindo um grau de concretização de 20%. Face ao ano
anterior verifica-se uma subida em 6% .
Das 222 ocorrências validadas, foram finalizadas 219, obtendo-se um grau de concretização de
99%. Face ao ano anterior regista-se uma subida de 27%.
No âmbito da Segurança Alimentar (HACCP), validaram-se 36 constatações atingindo-se um grau
de concretização de 64%. Comparativamente com o ano anterior verifica-se uma subida de 52%.
Esta diferença significativa, prende-se com a reestruturação das ações registadas neste âmbito tendo as
mesmas sido contabilizadas sem repetições, mas também com a realização, em todas as estruturas, de
análises microbiológicas às mãos dos operadores e a superfícies para validação de método de
desinfeção/lavagem.
Relativamente às Auditorias Internas e Externas, devido à não realização das mesmas no ano
anterior, regista-se um grau de concretização de 41% e 48% respetivamente.
Esta situação constata-se também no que se refere às Reuniões da Revisão do Sistema (RRSGQ),
onde se regista um expressivo grau de concretização de 71%.
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Contribuíram ainda para a melhoria contínua as 11 reuniões de direção com os responsáveis pelos
serviços, áreas/departamentos onde de forma regular, 3 das quais destinadas à revisão do sistema da
qualidade e preparação de auditoria.
Reuniões onde se expõem as necessidades, os resultados e se redefinem as prioridades tendo em vista
alcançar o melhor desempenho possível.
1. Inovação e Desenvolvimento

A inovação entendida como um processo de transformação do conhecimento e ideias terá
impacto em serviços melhorados e na satisfação dos utentes e famílias.
A exemplo dos anos anteriores, as colónias e programas de lazer, foram as atividades de maior impacto
durante o ano de 2017. Totalmente custeado pelas famílias com um valor de €31.985,42 e pela
Instituição através da cedência de recursos.
Relativamente às primeiras, significaram na globalidade 56 dias de lazer proporcionando a partilha de
lugares comuns abrangendo na totalidade 76 utentes.
Os programas de lazer, significaram 59 dias de atividades culturais e recreativas e abrangeram
158 utentes.
Ao nível de projetos de inovação, iniciados em 2017 destacam-se os das terapias complementares, a
Mascote Terapia, financiado em €5765,35 pela Camara Municipal de Cascais às Casas de Alapraia e a
Dança Movimento Terapia, que contou com um financiamento de €2000 da Junta de freguesia de Benfica,
ao Lar das Pedralvas.

O Departamento de Inovação e Desenvolvimento, efetivou 7 candidaturas para as quais não se
conseguiu financiamento.
À escassez de propostas rececionadas acrescenta-se escassez de oportunidades de candidaturas
destinadas à população adulta com deficiência intelectual.
A utilização da plataforma Geofundos não foi considerada uma mais-valia proporcional ao necessário
investimento financeiro. Por esse motivo foi proposto o cancelamento da subscrição, findo o prazo de
fidelização.
Não obstante, daremos continuidade à identificação de oportunidades de candidatura a projetos
renovados anualmente, aos quais a organização será presente sempre que se justifique.
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XII.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
1. Controlo Orçamental

A análise da execução orçamental evidência um desvio desfavorável na despesa realizada (+2.73%) e
um desvio positivo na receita realizada (+3.95%) traduzindo assim uma execução superior ao previsto.
Indicadores

2016*

2017*

Grau de concretização* das Receitas Orçamentadas

102.3%

103.95%

Grau de concretização* das Despesas Orçamentadas

100.6%

102.73%

2. Balanço
31.12.2016

31.12.2017

Variação

%

4.087.822

3.938.053

-149.769

-3.80%

932.644

818.493

-114.150

-12,23%

Total do fundo de capital

3.155.178

3.119.559

-35.618.56

-1.12%

Caixa e depósitos bancários

1.494.875

1.118.282 a)

-376.593

-33.68%

Total do ativo
Total do passivo

a)

Não regularização dos fundos do Balcão 2020 (projeto da Formação Profissional)

3. Ativo
O ativo fixo registou investimentos de 160.849.15€, correspondendo maioritariamente à capitalização de
gastos com intervenções nos edifícios e aquisição de uma viatura de transporte de utentes.

Edifícios e outras construções

38.020 a)

Equipamento básico

23.020

Equipamento de transporte

79.335

Equipamento administrativo

17.326

Outros ativos fixos

a)

3.147

Valores de referência por estrutura, mais significativos :

- Prédio Rua do Garrido : 4.688€
- Creche : 23.680€
- Prédio Penha de França : 2.693€
- Lar 2 (novo) Alapraia : 3.427€
- Lar das Pedralvas : 2.953€
As amortizações e depreciações, no montante de 196.260€, em relação ao exercício anterior, apresentam um
acréscimo de 13,48%, cujo aumento se justifica com os investimentos do ano.
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4. Passivo
Em relação a 2016, o passivo apresenta um decréscimo 114.150€, sendo esta variação detalhada da
seguinte forma:
Fornecedores

-2.423

Estado e Outras Ent. Públicas

115

Provisões

-47.070

Outra contas a pagar

-34.693

Diferimentos

-30.079

5. Fluxos de caixa

O exercício de 2017, conforme consta na “demonstração dos fluxos de caixa”, gerou uma variação
negativa 376.593€, nos fundos de tesouraria, que se justifica pela diminuição verificada no recebimento
de subsídios operacionais e no pagamento dos investimentos do ano.

6. Demonstração de Resultados

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos (EBITDA)
Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos) (EBIT)
Resultado líquido do periodo

31.12.2016

31.12.2017

Variação

Variação
%

243.072

285.706

42.634

17.54%

70.118

89.446

19.328

27.56%

70.118

89.446

19.328

27.56%

O “EBITDA” de 2017, (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), apresenta um
acréscimo de 17.54%, que justifica com as variações abaixo.
7. Rendimentos e Gastos

a. Principais Variações
31.12.2016

31.12.2017

Variação

%

1.266.753

1.349.754

83.001

6.55%

3.979.195

4.068.233

89.038

2.24%

Fornecimento e serviços externos

1.107.967

1.149.029

41.062

3.71%

Gastos com pessoal

3.816.082

3.887.476

71.394

1.87%

Vendas e prestações de serviços
Subsídios doações e legados à
exploração
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b. Rendimentos

“Vendas”
Aumentos das vendas relativas à atividade da Empresa de Inserção Flor da Quinta, com um
acréscimo de cerca de 43.691€.
“Prestações de Serviços”
Apresenta uma variação positiva de +3,96% e diz respeito em grande parte a “quotas, matrículas
e mensalidades”. De realçar o aumento verificado na recuperação das quotizações dos
associados, que devido às ações de sensibilização (contacto associados via correio / mail), em
relação ao exercício anterior se obteve +3.950€.
“Subsídios, doações … à Exploração”
Maioritariamente constituído por verbas provenientes dos “acordos de cooperação” (75.61%), o
acréscimo verificado nesta rubrica de 2.24% justifica-se essencialmente pelo apuramento dos
resultados das seguintes entidades:
•

Aumento no financiamento da Câmara Municipais de Almada e Cascais;

•

Medidas de apoio ao emprego- inserção das pessoas com deficiência e incapacidade

•

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

•

Diminuição do apoio do Ministério da Educação, nos apoios atribuídos aos agrupamentos
de escolas.

•

Nos donativos, o total de 2017 atingiu o valor de 59.305€, dos quais 17.924.50€
corresponde á consignação do IRS.

c.

Gastos

“Fornecimentos e serviços Externos”
Aumento de 3.71% (41.062€), justifica-se com o efeito conjugado de :
Acréscimos :
•

encargos suportados com trabalhos tipográficos, que passaram a ser efetuados em
regime “outsourcing”

•

serviços de consultoria para a contratação publica.

•

honorários com arquiteto, projeto de intervenção Júlia Moreira

•

reparações de edifícios, e manutenção equipamento de transporte.

Decréscimos :
•

comunicações efeito do concurso e celebração de contrato com a Vodafone

•

ferramentas e utensílios.
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“Custos com pessoal”
O acréscimo de custos com o pessoal (apesar de o quadro de pessoal ter diminuído) é de 1.9%,
justifica-se com o pagamento de feriados, que foram repostos em 2017, indemnizações ao
pessoal por caducidade de contrato por acordo, atualização salarial por obrigatoriedade da
aplicação do CCT e atualização do salário mínimo nacional.
“Gastos com a Direção”
Durante o exercício de 2017, em “estacionamentos, portagens e deslocações e comunicações” o
órgão social “direção” incorreu em custos no montante total de € 4.382.10

Proposta de Aplicação de Resultados - A Direção propõe que o Resultado Liquido positivo do Exercício, no
montante 89.446.09€ seja transferido para Resultados Transitados.
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XIII.

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:

Deolinda Morgado

Tesoureira:

Anabela Carrilho Leitão Marques

Vogal:

Maria Teresa Patrício Pinto Coelho

Lisboa, 12 de março de 2018

Modelo Base _071_03

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 | 36 de 67

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

ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS
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