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1.

ENQUADRAMENTO

O capítulo de enquadramento do Plano de Atividades para 2018 antecipava já parte determinante dos
fatores que vieram a condicionar o desempenho financeiro da Instituição no exercício em apreço,
consubstanciados na efetiva redução dos recursos gerados pela atividade operacional, nomeadamente:


a não atualização de acordos de cooperação atípicos, a que se vieram a juntar a
conversão de alguns deles para típicos e os cortes por não preenchimento de vagas,



e aumentos salariais determinados pela Contratação Coletiva de Trabalho e pelo
ajustamento do Salário Mínimo Nacional,

excedendo negativamente as previsões incluídas no Orçamento, com impacto no Resultado Liquido
“corrigido” como teremos ocasião de evidenciar e explicar.
Apesar deste forte constrangimento, é nossa convicção que a par do esforço na melhoria contínua em
todas as variáveis que concorrem para a qualidade do atendimento, concretizámos projetos de natureza
estruturante para a instituição, com relevância para a plena operacionalização dos novos Serviços
Centrais e do CAO Sta. Clara, na estrutura Júlia Moreira.
Devemos notar que a esta importante realização, acresceram outras importantes cujo esforço financeiro
excedeu largamente os fundos gerados pela venda do terreno da R. Barão Sabrosa cuja aplicação foi
oportunamente validada pela Assembleia Geral.
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2.

PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DA AÇÃO

2.1

LIDERANÇA

A dispersão geográfica da Instituição tem sido, e continuará a ser, uma constante presente na definição
do modelo de gestão adotado, impondo significativa descentralização na gestão técnica concretizada pela
estrutura primária em exercício.
A disciplina orçamental centrada nas principais variáveis controláveis por aquela estrutura –rubricas de
gastos – e objetivos quantificados de desempenho operacional, tem recomendado que a liderança pelo
órgão de administração se exerça conferindo graus controlados de iniciativa e participação, e
monitorizando as necessidades de apoio e orientação para a prossecução dos objetivos definidos.
O capítulo anterior reflete sumariamente os constrangimentos existentes, em que de modo particular o
financiamento externo depende essencialmente de politicas definidas para o terceiro setor, as quais
condicionam e ajustam a gestão das necessidades e prioridades que aumentam a cada ano.
Assim quando a Direção assume o seu mandato por 4 anos, é, com base no seu desígnio e no histórico
das necessidades /prioridades detetadas, que define as linhas estratégicas, perspetivando um futuro mais
sustentável e que cumpra a visão, através do seu contributo, para uma sociedade efetivamente mais
inclusiva.
Tendo sido definidos como eixos estratégicos, prioritários:



SUSTENTABILIDADE



INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO



RECURSOS HUMANOS



COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Neste âmbito foram definidos como objetivos:
2.1.1. SUSTENTABILIDADE
Procurar oportunidades de incremento da receita específica
A utilização dos recursos físicos da Instituição – espaços rentabilizáveis – sem investimento adicional,
encontra-se esgotada. A capacidade de investimento em 2018 foi totalmente direcionada para a
concentração de estruturas e melhoria de conforto e qualidade do atendimento, como documentado nos
pontos próprios do presente relatório.
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Promover a racionalização de custos
Como previsto no plano de ação concretizou-se a concentração das estruturas dos Serviços Centrais e
CAO de Stª Clara no Centro Júlia Moreira com clara incidência na redução de rendas (Stª Clara) e de
gastos gerais, a par da disponibilização de valor pela libertação de património próprio (andar da Av. 5 de
Outubro).
A redução dos gastos de 2018 em 0.9% relativamente a 2017 e o desvio de apenas 1% sobre o
orçamento refletem a atuação no âmbito da racionalização de custos.
Requalificar o edificado e equipamentos em compromisso com as normas regulamentares e os
recursos disponíveis
O edificado existente é na sua maioria desajustado às necessidades atuais da população mais
envelhecida, bem como às exigências regulamentares.
O ano em análise teve forte aposta em obras de recuperação e beneficiação visando o conforto e o bemestar dos nossos utentes e colaboradores.
Destacamos,


em Pedralvas a substituição do pavimento do refeitório e a execução do fecho lateral de
passadiço para interligação dos dois edifícios existentes, obra comparticipada em 30% pela
Câmara Municipal de Lisboa



a aquisição de carrinha de 21 lugares,



as obras no Lar da Quinta dos Inglesinhos, telhados e janelas,



a climatização do CAO das Pedralvas entre outras.

Relativamente às ações no âmbito da Saúde e Segurança, abrangendo utentes e colaboradores
foram registadas 76 oportunidades de melhoria e levadas a cabo 43 ações de melhoria, representando
uma taxa de concretização de 56,58%. Globalmente e no que se refere à Segurança e Higiene no
Trabalho, estas oportunidades de melhoria representaram 32,22% em 2018.
A par do envelhecimento do edificado aumentam as necessidades e as solicitações das estruturas na área
da manutenção que conta apenas com um colaborador o que dificultou o cumprimento do objetivo.
Se considerarmos o objetivo inicial (100%) o desvio é de 27%, porém ponderado o objetivo revisto após
os resultados obtidos em 2017 (94%) o desvio é de 21%. Também a complexidade dos pedidos dificultou
o cumprimento do tempo de resposta de 30 dias, tendo-se verificado um desvio significativo de 31,54
dias em média. Para minimizar o impacto destes resultados está prevista a contratação de mais um
colaborador para a Quinta dos Inglesinhos
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INDICADORES DE DESEMPENHO
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Grau de concretização das respostas ás solicitações no âmbito
da manutenção curativa

Tempo de resposta (em dias) para as ações solicitadas na
Manutenção Curativa

Manter volume de negócio com atividades instrumentais coerentes com a missão e geradoras
de resultados financeiros positivos;
A atividade da “Jardinagem” viu reduzido o volume de negócios relativamente ao ano anterior (-8,9%)
por efeito da exigência de CAE específico em alguns concursos, uma vez que os custos administrativos a
incorrer para a sua obtenção o não justificaram. No entanto foram superiores ao orçamentado em 38%,
tendo a área das “Soluções com Valor”, apresentado um resultado positivo de €54.000.
2.1.2. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Apresentar projetos no âmbito das atividades orientadas para os utentes
Num total de 17 candidaturas, conforme gráfico abaixo, 10 candidaturas foram aprovadas, e 2
encontram-se em aprovação, obtendo-se uma taxa de sucesso de 59%.
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O Departamento de Inovação e Desenvolvimento, efetivou 12 candidaturas, tendo sido 5 aprovadas,
representando uma taxa de sucesso de 41,66%.
Referem-se a apresentada à Fundação PT com disponibilização de “tablets”, e outra particularmente
relevante à Fundação EDP que se concretizou no financiamento externo de 65.000€ num total de
€101.000, - complementado por fundos da Instituição - para ganhos de eficiência energética e conforto
térmico no Centro Bonny Stilwell.

As três apresentadas ao INR, no âmbito das atividades expressivas, terapêuticas e de lazer e também na
implementação de boas práticas na prestação de cuidados tendo como objetivo um financiamento
externo de 26.118,30€ e um autofinanciamento de 500€. Apesar de aprovadas, as verbas ainda
não foram disponibilizadas.
Destaca-se a apresentação de 5 candidaturas no âmbito de atividades expressivas, lúdico-recreativas,
terapêuticas, cuidados de saúde e aquisição de material á Câmara Municipal de Cascais, tendo as
mesmas sido aprovadas. O financiamento total é de 15.606,33€ tendo a Câmara financiado o valor
de 11.147,81€, a instituição com 2.271,02€ (recursos humanos), significativos com 1.995€ e
192,25€ provenientes de donativos
A exemplo dos anos anteriores, prosseguiram as colónias e programas de lazer, durante o ano de 2018.
Aliar interesses, motivações e necessidades dos nossos utentes são desafios e prioridades cujo impacto
se espelha de forma muito clara neste tipo de atividades.
As 11 ações realizadas neste âmbito tiveram um valor total de 38.446,24€, proveniente das
comparticipações das famílias e do financiamento da Câmara Municipal de Cascais um valor de
37.358,79€. A instituição comparticipou com 1.087,45€.
Em articulação com ISCTE foi ainda iniciado o projeto prevenção do bullying em pessoas com deficiência
intelectual e incapacidade onde participam utentes da Qta. dos Inglesinhos, J. Moreira e Ajuda.
2.1.3. RECURSOS HUMANOS
Neste contexto contámos, tal como previsto, com um estágio de Psicologia no âmbito dos riscos
psicossociais, tendo em vista a melhoria da saúde e bem-estar dos colaboradores.
Participaram no levantamento 76% de colaboradores, respondendo ao questionário proposto, tendo
recebido o respetivo feedback personalizado sobre o nível de riscos psicossociais.
Foi disponibilizado apoio de psicologia para os casos que o pretendessem, tendo sido utilizado por cerca
de 8% dos inquiridos.
Em relação à distribuição dos recursos humanos nos vários centros e para as diversas funções, temos
vindo a cumprir a gestão previsional de acordo com as necessidades, mediante a dotação do quadro e
recurso a trabalho temporário.
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Dados globais
O decréscimo no quadro de pessoal deve-se a saídas (por reforma e/ou por demissão) compensadas
quando necessário por recurso a trabalho temporário

NÚMERO DE COLABORADORES
POR ESTRUTURA
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Destaca-se o grupo funcional Operacional (AAD’s, Aj. Estabelecimento e AAE’s) com mais titulares,
seguindo-se o grupo funcional Técnico (de apoio direto aos utentes) e o grupo funcional de Suporte (nas
áreas circundantes à atividade geral da organização.
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Absentismo
A taxa global de absentismo engloba baixas prolongadas, (superiores a 30 dias) designadamente por
doença, parto, paternidade, acidente de trabalho. Engloba, igualmente, todas as restantes faltas
justificadas, tais como as previstas no regime de trabalhador-estudante.
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TAXA DE ABSENTISMO
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Se efetuarmos uma análise mais fina, considerando apenas a taxa de absentismo sem ausências
prolongadas, encontramos um valor de apenas 2,83%, o que consideramos positivo.
A acrescer que as faltas não justificadas são apenas de 0,22% ao longo de todo o ano.
QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES
Ao longo de 2018 realizaram-se 7360 horas de formação em diversas temáticas, quer por iniciativa da
Instituição, quer por iniciativa dos trabalhadores.
Nº DE HORAS DE FORMAÇÃO
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O Plano de Formação 2018-2019 em vigor já foi cumprido em 122%, o que se considera muito positivo,
havendo contudo 35% de temáticas frequentadas fora dos objetivos do plano e estando consideradas no
número total de horas de formação.
De notar que houve um grande aumento de horas de formação na Alapraia, devido ao projeto de
“Cuidados em Humanitude”, financiado pela Câmara Municipal de Cascais. Mantém-se elevado o número
de horas de formação na J.Moreira, devido à frequência de cursos técnico-profissionais e académicos. Quer
a formação interna, quer os demais cursos de curta e longa duração (em horários laboral, misto ou póslaboral), são contabilizados como formação no ano de referência para efeitos do anexo C do Relatório
Único.
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Dando continuidade à política de reconhecimento como instrumento de motivação, através da atribuição
de dias adicionais de férias a todos os trabalhadores, acrescidos de incentivos através do Sistema de
Avaliação de Desempenho (SAD).
Tendo sido introduzidas melhorias na SAD, implementadas em 2018, manteve-se a atribuição de 5 dias
adicionais de férias a todos os trabalhadores, havendo igualmente dias adicionais que emanam
diretamente da média de competências atingida por cada trabalhador, variando entre 1 e 4 dias.
2.1.4. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
A comunicação foi identificada como um pilar na “vida” da instituição, em 2018 e realizadas várias
iniciativas no sentido de valorizar a imagem e a notoriedade da instituição.
Para a substituição de recursos internos foi contratada uma empresa externa visando objetivos, tais
como, a gestão das redes sociais, articulação com os vários meios de comunicação tornando-a mais
dinâmica e atualizada.
No âmbito interno devemos destacar 3 grandes eixos, direcionados a públicos diferenciados.
Um eixo de cariz mais familiar e recreativo, dirigido aos utentes, familiares, colaboradores e voluntários,
onde o objetivo passa por dar a conhecer de uma forma mais interna e através de vivencias muito
especificas da nossa atuação aquilo que se realiza ao longo do ano, indo ao encontro do plano
estabelecido e às sugestões apresentadas.
São exemplos: Festas temáticas, Atividades de lazer e festas com Famílias, Reuniões com representantes
de Utentes, Colaboradores e Significativos.
A comemoração do aniversário da instituição foi assinalada com o evento que reuniu aproximadamente
500 pessoas, no Fórum Lisboa, com a apresentação de algumas das atividades desenvolvidas
diariamente nas diferentes estruturas, e um momento de convívio para os presentes.
Noutro eixo, destacam-se as parcerias enquanto importante contributo para o desenvolvimento pessoal e
social concretizadas através de atividades Intercentros, encontro de CAOs, eventos com Juntas de
Freguesia de natureza lúdico desportiva, workshops para empresas no âmbito da responsabilidade social,
participação na Mostra do tecido social e económico de Almada.
Finalmente, num eixo mais direcionado para a Sociedade incidimos na divulgação e valorização da
instituição, com vendas e exposições em diversas empresas, a valorização e mostra do potencial artístico
dos nossos Utentes sendo de destacar as atuações dos grupos de Teatro e de Dança, com apresentações
para diferentes públicos.
Importa referir que o Grupo de Teatro “NÓS”, continua a sua parceria com o Museu da Cidade, atuando
regularmente para alunos das escolas de ensino regular. Ainda no âmbito desta parceria, teve ainda
lugar a estreia da peça “Lisboa 1640…uma história verídica e bem contada ” no Torreão Poente, com uma
participação de cerca de 120 expectadores entre familiares e amigos. Contámos ainda com a participação
de 21 pessoas na organização do mesmo, entre estes os atores, produtores e técnicos de suporte.
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No sentido da promoção da divulgação de práticas inovadoras a instituição recebeu mensalmente na
Rádio Acreditar uma personalidade (figura publica), que acedeu ao convite para ser entrevistada pelos
utentes, iniciativa com impacto relevante nos “media”.
Decorrente de uma maior visibilidade e de diversas dinâmicas internas que concorreram para tal, em
2018 a APPACDM Lisboa ocupou um espaço editorial nos meios de comunicação de 40 notícias e
aumentou significativamente nº de visitas e seguidores da página de facebook.
Conforme se evidencia nos gráficos abaixo.
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DIREITOS

Destacam-se as reuniões de representantes (utentes, significativos, colaboradores), referindo que
realizados com os utentes representam cerca de 6% do número global de reuniões. Foi ainda realizado o
encontro de representantes sob o tema “Envelhecimento e Qualidade de Vida” em que participaram
28 utentes, representando as diferentes estruturas. Os utentes de Alapraia participam ativamente no
grupo de auto representantes na Comissão para a Deficiência, da rede social de Cascais, apoiado pela
Câmara Municipal de Cascais.
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2.3.

ÉTICA

Reafirmamos o respeito pela individualidade dos nossos associados, utentes, famílias, trabalhadores
parceiros e amigos e encetaremos metodologias de gestão da comunicação e informação em
conformidade com o Regulamento de Proteção de Dados, tendo sido levadas a cabo algumas ações no
âmbito do direito imagem e de consentimento informado relativamente ao fornecimento de dados
pessoais e sensíveis de utentes, familiares e colaboradores. Foi ainda criado um endereço eletrónico para
reporte de ações no âmbito da proteção de dados. Este será um processo contínuo em que daremos
resposta às prioridades.
Implementámos também o Código de Conduta (de Igualdade, Não Discriminação e Proibição de Assédio)
para cumprimento dos colaboradores, em conformidade com o disposto na legislação.
2.4.

PARCERIAS

Em 2018 demos continuidade ao trabalho de parceria com 94 entidades parceiras.
A alteração da natureza do indicador – para mais adequada aderência ao conceito de “parceiro”- no
apuramento dos dados, de Nº de parcerias para Nº de entidades parceiras, justifica o decréscimo de
cerca de 14% face ao ano anterior (109).
Resultaram

desses

protocolos

a

dinamização

de

120

atividades,

contribuindo

para

o

desenvolvimento, cujo Grau de Concretização global atingiu os 95%, com expressivo contributo
nos domínios da Inclusão Social e no do Bem-Estar Físico.
Salientamos igualmente as 6 relações de parceria no âmbito da Saúde, em que duas são
protocoladas, que contribuem para a saúde e bem-estar físico dos nossos utentes, nomeadamente
ao nível da higiene oral, mas também na restante prestação de cuidados de saúde.
Podemos concluir que a nossa rede de parcerias permite não só dar resposta ao nosso principal
objetivo de melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes/formandos registando-se 73 relações
de parceria no âmbito das atividades de desenvolvimento individual, mas igualmente aos
objetivos de inclusão social através da inserção em mercado de trabalho dos formandos, no
acolhimento dos utentes que desenvolvem atividades de cariz socialmente útil em estruturas da
comunidade e ainda na multi-localização das atividades ocupacionais, sobretudo das atividades
expressivas e as de cariz desportivo e lúdico.
2.5.

ORIENTAÇÃO PARA AS PESSOAS

2.5.1. MODELO DE QUALIDADE DE VIDA
A Qualidade de Vida é um conceito amplo e complexo que inter-relaciona o meio ambiente com aspetos
físicos, psicológicos, nível de independência, relações sociais e crenças pessoais.
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Em 2010, aquando da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade adotámos, para a
população adulta atendida, o modelo qualidade de vida de Schalock.
O autor define a qualidade de vida como um conceito que reflete as condição de vida percecionadas como
desejáveis pelo indivíduo em oito domínios fundamentais e respetivos indicadores, conforme a tabela
abaixo apresentada.

Domínio

Indicadores e Descritivos

Bem Estar-Emocional

Relações Interpessoais

Bem-Estar Material

Desenvolvimento Pessoal








Satisfação, contentamento, humor, prazer)
Autoconceito (identidade, autoestima, respeito próprio)
Autocontrolo (previsibilidade)
Interações (redes sociais, contactos sociais)
Relacionamentos (familiar, amigos, pares)
Suporte (emocional, Físico, financeiro, feedback/retorno)








Situação financeira (rendimentos, benefícios)
Emprego (Situação no trabalho, ambiente no trabalho)
Habitação (tipo de residência, proprietário)
Educação (resultados, nível de escolaridade)
Competências Pessoais (cognitivas, sociais, práticas)
Performance/realização (sucesso, aquisições,
produtividade)
Saúde (funcionamento, sintomas, condição física,
nutrição)
Atividades de Vida Diária (competências de autocuidados,
mobilidade)
Lazer (recreação, hobbies/passatempo)
Autonomia e controle pessoal (independência)
Objetivos e valores pessoais (desejos, expectativas)
Escolhas (oportunidades, opções, preferências)


Bem-Estar Físico

Autodeterminação







 Integração e participação na comunidade
 Papel na Comunidade (contributos, voluntariado)
 Apoios Sociais (redes de suporte, serviços)

Inclusão Social

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

Direitos

Em 2018, decorrente das alterações no âmbito do referencial EQUASS ASSURANCE, a reflexão sobre o
modelo e as escalas utilizadas foi conducente à implementação de novas escalas para aferir os percentis
de qualidade de vida por utente e nível de deficiência, a SAN MARTIN e a FEAPS.
A primeira aplicada a utentes com Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento (DID), segundo a DSM-V,
(Manual de Diagnóstico), com nível grave e profundo, e a segunda a utentes com nível ligeiro e
moderado. Ambas publicadas pela Fundación Obra San Martin, INICO, 2014.
O gráfico que se segue, representa a percentagem global de utentes avaliados nas respostas sociais de
CAO e Lar Residencial, num total de 257 utentes foram avaliados 247.
APLICAÇÃO DAS ESCALAS Q.VIDA
SAN MARTIN|FEAPS
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Relativamente à aplicação de ambas as escalas constata-se no gráfico acima que, comparativamente,
os resultados são superiores na escala FEAPS, (18,82%), importando salientar que a média é aferida
tendo em conta o valor percecionado por cuidadores e utentes cujo grau de compreensão lhes permite
fornecer informações sobre o seu entendimento acerca da sua qualidade de vida nos itens avaliados.
Os resultados da SAN MARTIN refletem apenas a perceção dos cuidadores sobre a qualidade e vida dos
utentes com (DID) grave e profundo nos itens avaliados.

MEDIA GLOBAL DO PERCENTIL DE Q.VIDA
ESCALAS Q.VIDA|FEAPS|SAN MARTIN
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Conforme o gráfico acima, decorrente da aplicação da escala de qualidade de vida SAN MARTIN,
verifica-se que os domínios com um percentil mais elevado são o bem-estar emocional (61,14%) e a
autodeterminação (53,39%).

O bem-estar emocional destaca-se uma vez que em utentes com nível grave e profundo, este domínio
é a base de qualquer tipo de intervenção. Para que a mesma seja possível é imprescindível ir ao encontro
dos seus gostos e escolhas/preferências, o que pode justificar os valores da autodeterminação.
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O domínio da inclusão social, apresenta um percentil de (22,29%), valor inferior aos restantes
domínios

o

que

pode

refletir

as

menores

oportunidades

de

inclusão

social/participação

na

comunidade/sociedade.

Relativamente à aplicação da escala de qualidade de vida FEAPS, o bem-estar físico destaca-se dos
restantes domínios com (63,13%) uma vez que esta é uma área de forte potencial nos utentes avaliados.
Também os direitos registam um percentil ligeiramente acima dos restantes, (55,45%) tendo em conta
que quanto maior for a compreensão e a capacidade de verbalização/participação, maior será a
capacidade reivindicativa para fazer valer os seus direitos ou dos que representam.

Ao nível do desenvolvimento pessoal (48,76%), valor que pode estar em consonância com o forte
investimento institucional quer na manutenção quer na aquisição das aprendizagens, o que proporciona
uma participação ativa dos utentes na escolha das atividades conferindo-lhes uma maior perceção/
conhecimento neste domínio.

O valor mais baixo está refletido no domínio do bem-estar emocional com 39,39%, uma vez que as
questões se prendem com a sua auto-estima, a perspetiva do seu futuro, bem como o grau de exigência
que manifestam em relação aos aspetos essenciais da sua vida quotidiana. Sendo a capacidade crítica
dos utentes, reduzida, existe uma dificuldade acrescida em identificar e reconhecer estados emocionais
menos positivos, situações que poderão ser mais facilmente sinalizadas pelos cuidadores.

2.5.2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL |INDICADORES DE DESEMPENHO
Este é um instrumento de trabalho, que reflete as necessidades, potenciais e expectativas dos nossos
utentes dando expressão aos resultados obtidos relativamente â sua qualidade de vida, indo ao encontro
do preconizado no modelo exposto, mas também das suas aspirações.
Grau de Concretização Global
Nas respostas de CAO e Lar Residencial foram avaliados 97,27% num total de 257 (PDI) elaborados e
na Creche foram avaliados 100% num total 63 elaborados.
Decorrente da auditoria externa é apontado como boa prática o cálculo dos dados globais mediante
aferição da média ponderada entre as diferentes estruturas da organização.
Como se pode verificar no gráfico abaixo, o resultado global atingido é de 81,32%.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL
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2.5.3. CRECHE
No que diz respeito a esta resposta, é o modelo Régio Emília, adiante explanado, que giza a intervenção,
tendo em vista o desenvolvimento global da criança de forma equilibrada e adequada à faixa etária das
crianças que a frequentam, número de objetivos definidos foi distribuído equitativamente pelas diferentes
áreas de desenvolvimento.
O grau de concretização dos objetivos por área atingiu níveis elevados, enquadrando-se no que é
expectável para as respetivas faixas etárias e o acelerado ritmo desenvolvimento das crianças nesta fase
da infância. Conforme o gráfico abaixo apresentado.
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO
P/ÁREA DE DESENVOLVIMENTO
98,41%

99,00
98,00
97,00

94,00

97,82%
95,75%

96,00
95,00

98,50%

97,25%

93,75%

93,00
92,00
91,00

Conforme gráfico abaixo, entre a avaliação intermédia, que ocorre em fevereiro e a final em junho,
constata-se que a diferença percentual entre os dois períodos tem um desvio positivo de cerca de
27,64%, dados que confirmam o potencial de desenvolvimento, traduzido nas múltiplas aprendizagens e
competências adquiridas.
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DESENVOLVIMENTO GLOBAL
VARIAÇÃO
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2.5.4. CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E LARES RESIDENCIAIS
Relativamente à composição dos objetivos (827) nota-se que 60 e referem a expectativas dos utentes e
apenas 14 dos familiares, parâmetros que importa melhorar. Destacam-se de forma expressiva os de
capacitação (485) o que integra o número de objetivos definidos por domínio de qualidade de vida,
desenvolvimento pessoal que atinge os 319, conforme os gráficos abaixo.
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2.5.5. ATIVIDADES NO AMBITO DO PDI/QUALIDADE DE VIDA/INTERVENÇÃO|INDICADORES
DE DESEMPENHO
2.5.6. APOIS ESPECIALIZADOS
Os apoios especializados foram assegurados por uma equipa multidisciplinar de 59 técnicos, nas áreas
de:


Psicologia



Serviço Social



Educação Especial e Reabilitação / Psicomotricidade / Educação Física



Terapia Ocupacional



Terapia da Fala



Fisioterapia



Educação



Educação Social



Clínica Geral



Psiquiatria

Globalmente - Creche, CAO e Lar Residencial - o grau de concretização relativamente ao número de
horas prestadas, atingiu o valor de 80,63%, com um desvio de 19,37% face ao previsto. Esta situação
afeta transversalmente todas as previsões e pode prender-se com fatores como o absentismo e as baixas
por motivos de saúde que ocorreram em 2018 de forma mais acentuada do que em anos anteriores.

APOIOS ESPECIALIZADOS - CRECHE / CAO / LAR RESIDENCIAL
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO
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44531,49

45000,00
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35000,00

29810,68

30000,00

22634,81

25000,00
20000,00

14720,81

15000,00

13272,69

10000,00
5000,00

75,93%

90,16%
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0,00
Total de horas de apoio direto
ao utente
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2.5.7. CRECHE

2500

2170

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PDI_CRECHE
Nº HORAS
2216
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Motora

GC
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Os resultados da Creche, acima do previsto, podem ser explicados por alguma subavaliação do
planeamento inicial.
2.5.8. CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E LARES RESIDENCIAIS
No que concerne às atividades desenvolvidas no âmbito do PDI, o grau de concretização global foi de
83,36%, com um desvio de 16,64% em relação ao previsto. Acompanhando a tendência dos anos
anteriores os Domínios do Modelo da Qualidade de vida com maior incidência continuam a ser o
desenvolvimento pessoal, o bem-estar físico e o bem-estar emocional. Este resultado é o reflexo do
envelhecimento da nossa população mas também do forte investimento das equipas no sentido de
contrariar o sedentarismo e o envelhecimento passivo, insistindo na manutenção das competências e nas
aprendizagens ao longo da vida, através de novas experiências.
30000

25000

26844ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PDI_CAO/LAR
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Relativamente ao Bem-Estar Físico (Saúde) continuamos a prestar o serviço de cuidados médicos
nos lares residenciais, abaixo apresentada, mantem-se a prestação de serviços na área da
psiquiatria e clínica geral registou-se um grau de concretização de 82,76% e de 88,36%
respetivamente.
Comparativamente com o ano anterior regista-se uma subida de 4,44% na área da psiquiatria e uma
descida de 14,93% na clínica geral. Conforme o gráfico abaixo apresentado

250

APOIOS ESPECIALIZADOS
PSIQUIATRIA/CLÍNICA GERAL

232

205
200

150

116
96

100

88,36

82,76

50

0
PREVISTO…

REALIZADO…

Grau Concretização…

CLINICA GERAL
PSIQUIATRIA

Constata-se os desvios, face ao previsto, de 17,24% e 11,64% respetivamente, este serviço é por
vezes prestado de acordo com situações imprevistas ou de emergência para as quais os clínicos estão
disponíveis quer presencial quer telefonicamente. Importa referir que os dados reportam apenas os
registos presenciais.
No que diz respeito à nutrição/alimentação e com os objetivos de minorar alguma propensão para o
aumento de peso, nos casos de maior sedentarismo, e assegurar uma dieta equilibrada e adequada às
necessidades com particular enfoque nas dietas especiais, mantem-se a prestação de serviços de uma
nutricionista na realização de consultas para avaliação das ementas.
Regista-se ainda as alterações no âmbito das ementas, em articulação com a Eurest, empresa que
prestou serviços até outubro de 2018, podem ter influenciado a subida dos níveis de satisfação dos
utentes em 3% face aos 90% do ano anterior, dados verificados nos itens avaliados nos inquéritos de
satisfação.
Ainda neste âmbito, importa salientar que os utentes totalmente dependentes de 3ª pessoa representam
3,5% da população adulta atendida em CAO e Lar Residencial.
2.5.9. CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) | INDICADORES DE DESEMPENHO
O CRI, manteve, à semelhança do ano anterior uma equipa de 21 técnicos, tendo o grau de
concretização relativamente ao número de horas dadas, atingido o valor de 99,94%, com um desvio
mínimo de 0,06% face ao previsto. Estes dados são o reflexo de uma equipa sem taxas de absentismo e
Modelo Base _071_03
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com os horários e apoios muito estanques e sem grande margem de flexibilidade para outras atividades.
Reflexo disso é a discrepância de 2,83% de desvio entre as horas diretas e indiretas.
APOIOS ESPECIALIZADOS - CRI
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO
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2.5.10. FORMAÇÃO PROFISSIONAL |INDICADORES DE DESEMPENHO
Dada a especificidade desta área, os indicadores apresentados não estão integrados no modelo qualidade
de vida apresentado.
No ano em análise, foram realizadas 71.745 horas de formação, correspondendo a 92%, das 77.800
previstas para um total de 131 formandos, tendo 93 destes formandos sido certificados, registandose apenas 11 desistências. Transitaram para 2019, 27 formandos.
INDICADORES DE DESEMPENHO
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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%

Em relação ao volume de formação previsto em plano de atividades, foram contabilizadas as horas dos
cursos na totalidade conforme gráfico abaixo.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
VOLUME DE FORMAÇÃO PROFISIONAL
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Ao longo do ano fizeram estágio de formação em Contexto de Trabalho, 50 formandos.
Dos 93 que terminaram a formação, 15% foram integrados com contrato de trabalho.
INDICADORES DE DESEMPENHO
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PARTICIPAÇÃO

A disponibilidade, de todas as partes interessadas, para a participação ativa na vida da
Instituição, é um imperativo para a continuidade da sua Missão.
Destacam-se entre outras ações, a continuidade da participação através dos inquéritos de satisfação, de
reuniões da Direção com os representantes dos colaboradores e significativos.
Em relação ao Sistema de Avaliação de Desempenho, em vigor desde 2008, para além das
melhorias/atualizações que têm sido introduzidas anualmente, foi elaborada a revisão integral do modelo
de competências mediante a participação ativa de todos os membros da Comissão Paritária eleita
no ano anterior, com a divulgação a todos os colaboradores, de modo a incentivar o envolvimento de
todos nesta medida de desenvolvimento dos recursos humanos.
Relativamente ao associativismo, o número de associados manteve-se sem variação relevante
(+0,64%).
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A participação nas Assembleias Gerais Ordinárias, prossegue com baixas taxas de participação,
importando refletir acerca do desígnio do voluntariado e associativismo como pilar da sustentabilidade e
gestão da Instituição. A recorrência dos baixos níveis de participação associativa, em particular dos
associados “significativos” constitui séria ameaça à capacidade de renovação da Instituição,
tendência cuja inversão se vem revelando particularmente difícil. Ver gráficos abaixo.
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A participação dos familiares, colaboradores, parceiros e restantes partes interessadas nos
inquéritos de avaliação de satisfação contribui de forma significativa para a melhoria contínua e
inovação.
A informação recolhida permite-nos concluir que globalmente foram assegurados os níveis de satisfação
cumprindo na sua maioria os objetivos definidos para 2018.
Registam-se os graus de satisfação dos familiares/significativos, do CAO/LR com uma subida em
13% face ao previsto, dos utentes com subida em 10% e dos parceiros com 5% de aumento face ao
previsto.
No que se refere ao grau de satisfação do Transporte Adaptado o resultado atingido é de 85% com
um decréscimo de 3% face ao previsto. Relativamente ao Transporte Almada Solidária a descida é
de 7%., de 84% para 77%. A qualidade do equipamento de transporte, propriedade da CMA, é
considerada fator decisivo na avaliação.
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O grau de satisfação dos Colaboradores, em relação às condições de trabalho registou 74% sendo
considerado positivo.
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Já os graus de participação nas respostas aos inquéritos, relativamente aos objetivos definidos e tendo
por base os resultados atingidos em ano anterior, ficam aquém dos objetivos. Procuraremos melhorá-los
através da simplificação dos documentos e das metodologias de participação.
Constatam-se descidas acentuadas, nos utilizadores do Transporte adaptado em 17%, os
significativos da Creche registam uma descida em 16% e os significativos de CAO/LR/FP em
15%.
Relativamente á participação dos Parceiros regista-se uma subida em 22% face ao previsto.
Comparativamente com o ano anterior a subida foi de 23%.
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Relativamente ao nº de participação dos clientes, constata-se uma subida 8% face ao objetivo previsto,
quanto ao nº de participantes no inquérito á sociedade obteve-se uma descida em 23% face ao
previsto.
200
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Ainda no que se refere à sociedade e também à manifestação efetiva do associativismo através de ações
de voluntariado em 2018, manteve-se o número de voluntários (14) nas diversas estruturas, sendo.
Pretende-se incentivar este tipo de colaboração, com o aumento de pessoas que desejem colocar ao
serviço da Associação os seus préstimos. Destaca-se o Centro das Pedralvas como tendo mais de 50%
dos voluntários, essencialmente provenientes das famílias.

2.7.

ABRANGÊNCIA

Conscientes de novos desafios colocados pelo envelhecimento dos nossos utentes, procuraremos integrar
a resposta possível no contínuo de serviços e apoios especializados que atendam às necessidades de
cada etapa da sua vida e das suas famílias.
Como referido ampliamos os nossos serviços aos utentes através das parcerias estabelecidas e da
contratualização de serviços complementares (terapias complementares, entre outras).

Há contudo que reconhecer que o processo de envelhecimento conduz à exigência de respostas que não
estão no âmbito da intervenção da Instituição, situando-se no domínio na prestação de cuidados e saúde.

A complementaridade com unidades de cuidados continuados, terá que ser assegurada em estreita
articulação com os serviços da Segurança Social.
Conscientes das cada vez maiores necessidades do serviço de transportes, para o acesso diário aos
serviços, a renovação da frota tem sido uma das necessidades de maior premência, de modo a minorar
as carências existentes. Em 2017 foi adquirida uma nova viatura e o desejável, para suprir as
necessidades seria a aquisição de outra em 2018. Tal não foi ainda possível tendo em conta as
necessidades/prioridades existentes nos diversos âmbito da ação da Instituição.
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Foi assegurado o transporte a cerca de 112 utentes dos centros de atividades ocupacionais, em
particular nas estruturas da Júlia Moreira e da Ajuda. Constata-se que o objetivo previsto para este ano
de 98% relativamente aos circuitos foi atingido.
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SERVIÇO DE TRANSPORTES

100%

98%

98%

96%
96%
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92%

90%
90%
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Grau do cumprimento das atividades Grau de cumprimento dos circuitos
passiveis de transporte
planeados

2017
2018

Comparativamente com o ano anterior regista-se uma subida em 2% do cumprimento dos mesmos.
Relativamente às atividades desenvolvidas na comunidade, passíveis de transporte, destaca-se uma
descida em 10% no seu cumprimento comparativamente com o ano anterior, e face ao objetivo
previsto (100%).

2.8.

MELHORIA CONTINUA

Demos continuidade à participação na ações de “benchmarking”, implementadas pela FORMEM
privilegiando a análise comparativa de indicadores e resultados obtidos com as organizações congéneres,
certificadas.
Foi ainda realizada a ação de formação de auditores internos no âmbito do referencial EQUASS tendo
como destinatários a Direção, as Diretoras Técnicas e Gestores com impacto na revisão dos indicadores
de desempenho, na conceção do Plano de Desenvolvimento Individual, na consolidação/ implementação
dos modelos de intervenção, nos inquéritos satisfação das diferentes partes interessadas, e na definição
da estratégia global para o futuro, a 4 anos, da instituição.
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Globalmente foram validadas 996 constatações, e finalizadas 557 contribuindo para um grau de
concretização global de 56%, situando-se 9% abaixo face ao objetivo previsto. Comparativamente
com o ano anterior regista-se uma descida em 4%.
Destacam-se em incidência e no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, 236 constatações
validadas, tendo sido finalizadas 123, atingindo um grau de concretização de 52%. Face ao ano
anterior verifica-se uma subida em 32%.
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Foram apresentadas 2 reclamações, provenientes de significativos, que se inserem nos âmbitos dos
serviços prestados, (banhos e tratamento de roupa), tendo as mesmas sido finalizadas, atingindo-se um
grau de concretização de 100%. Face ao ano anterior constata-se uma descida acentuada em 60%
na receção de reclamações.
Foram validadas 73 sugestões, provenientes das diferentes partes interessadas, maioritariamente
através dos inquéritos de satisfação, em que 26 foram finalizadas, atingindo-se um grau de
concretização de 36%. Face ao ano anterior verifica-se uma subida de 20 para 73 as sugestões
apresentadas. Destacam-se 13 sugestões apresentadas pelos utentes.
Decorrentes dos inquéritos foram registados comentários que apontam algumas “Insatisfações”, foram
62 validadas e 6 finalizadas, obtendo-se um grau de concretização de 10%.
Foram ainda registados 8 elogios, que se inserem maioritariamente no âmbito da prestação de
serviços e recursos humanos.
2.9.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.9.1. CRECHE
Assegurou-se a prestação de serviços a 63 crianças, 3 das quais com NEE, privilegiando um
modelo de intervenção individualizado.
Tendo por base o modelo biopsicossocial/sistémico que privilegia uma visão da criança na sua dimensão
física, psicológica e social foram desenvolvidas atividades nas diferentes áreas curriculares:


Cognitiva



Socio-afetivo-comportamental



Autonomia



Motora



Sensorial



Comunicação

Ainda durante este ano, resultante de formação, pesquisa e reflexão, a Creche encontrou inspiração na
abordagem Reggio Emília, uma experiência educativa de sucesso, em Itália. Neste sentido, foram
desenvolvidas ações para:


Renovação e reorganização de espaços;



Dinamização de experiências diversificadas, centradas no interesse da criança, apoiando a sua
curiosidade natural



Valorização da observação e escuta da criança



Produção de documentação pedagógica, como instrumento descritivo, interpretativo e avaliador
dos processos de aprendizagem.

A Creche acredita que esta abordagem será diferenciadora na escuta ativa e valorização do potencial de
expressão da criança em diferentes linguagens.
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O ano letivo 2018/2019 iniciou-se com a mencionada renovação e reorganização de espaços, introdução
de novo mobiliário, materiais e diferentes propostas educativas. Foram também envolvidas as famílias
através da apresentação dos projetos comuns da valência, das propostas específicas de salas e da
solicitação à colaboração nas novas dinâmicas, reunião e construção de materiais e equipamentos.

2500
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2.9.2. CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)
Conforme acordo com o Ministério da Educação, prestámos apoio a 13 agrupamentos de escolas,
abrangendo cerca de 287 alunos com necessidades educativas. A alteração legislativa introduzida pelo
DL. 54/2018, trouxe como consequência um maior enfoque nos contextos reais dos alunos e na
capacitação da comunidade educativa, o que implica uma interação mais sistemática com os docentes e
com as famílias. Para garantir a qualidade da intervenção na implementação dos Relatórios Técnico
Pedagógicos, nos Programas Educativos Individuais (PEI) e nos Planos Individuais de Transição (PIT)
contamos com uma equipa multidisciplinar nos apoios especializados de fisioterapia, terapia ocupacional,
terapia de fala, psicologia e psicomotricidade, que ainda assim é manifestamente insuficiente para dar
resposta às necessidades identificadas.
Ver gráficos abaixo.
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2.9.3. CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO)
As taxas de ocupação no gráfico abaixo são as registadas em 31 de dezembro de cada exercício.
Assim, no início de 2018 existiam 11 vagas em CAO, provenientes de 2017, a acresceram novas vagas
durante a maior parte do ano de 2018 (dezembro fechou com 3 vagas) cujo impacto financeiro
desfavorável nas receitas do ano rondou um decréscimo de 82.000€ face ao financiamento orçamentado
da Segurança Social.
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Apesar do esforço para o preenchimento das mesmas, constrangimentos como, a dificuldade de garantir
o serviço de transportes aos potenciais novos utentes, a obrigatoriedade de comparticipações familiares
por parte dos alunos que provêm das escolas onde o ensino é gratuito, e a predominância de população
portadora de multideficiência inscrita em lista de espera, não permitiram a sua total reposição.
Daqui resultou a redefinição da política de resposta, através projeto da multideficiência, com efeitos já no
final de 2018.
Projeto, iniciado na J. Moreira onde foram integrados atuais utentes, com níveis de DID grave e profunda
e outros deficits associados como a mobilidade reduzida, adquirida por efeito natural de problemas de
saúde e de envelhecimento.
A procura de respostas na comunidade (ASU-Atividades Socialmente Úteis), foi também uma prioridade
mas sem resultados significativos uma vez que para o efeito é necessário que os nossos utentes tenham
autonomias, nomeadamente nos transportes. A aquisição destas autonomias passa em primeiro lugar
pelo consentimento e colaboração das famílias o que, com frequência é de difícil aceitação.
No

entanto

continuam

a

ser

desenvolvidas,

na

instituição,

atividades

nas

áreas

de

lavandaria/engomadoria, apoio na cozinha, limpeza e acabamentos de artes gráficas, sendo abrangidos
um total de 39 utentes, a quem são atribuídos estímulos monetários.
Na comunidade está integrado um total de 9 utentes.
2.9.4. LARES RESIDENCIAIS
A Instituição continua a assegurar os serviços aos 89 utentes, cumulativamente com a resposta de apoio
ocupacional.
O envelhecimento generalizado desta população, associado a quadros de saúde cada vez mais precária
cria crescentes constrangimentos na organização e manutenção destas estruturas, que se traduzem:


na dificuldade de fixação das equipas (rotação de Recursos Humanos a que se presta
repetidamente formação base e conhecimento sobre cada utente em particular)



na dificuldade em responder às necessidades cada vez maiores de cuidados médicos,



no recurso recorrente aos hospitais com disponibilização constante de Recursos Humanos
a acompanhar os utentes,



implicando natural deficit nas equipas dimensionadas para desenvolverem o seu trabalho
no dia a dia nas estruturas,



em familiares cada vez menos disponíveis, mantendo os seus próximos nas residencias
mesmo aos fins-de-semana;



e que em muitos casos se demitem, nomeadamente quando do acompanhamento a ou na
sequência de urgências hospitalares;



e

finalmente

equipas

também

elas

envelhecidas

e,

pelos

motivos

expostos,

desmotivadas.
A Formação em “Cuidados em Humanitude”, referida no âmbito da qualificação dos recursos humanos,
nas Casas de Alapraia, tem como objetivo capacitar a Equipa para a integração de uma filosofia assente
na utilização do “coração” na prestação de cuidados, que respeita e se preocupa com a pessoa e rejeite a
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“desumanização”. Resultará também na elaboração de um Manual de Procedimentos que depois de ser
aprovado vai ser implementado nos outros Lares da Instituição e seguramente elevará a qualidade dos
serviços prestados às pessoas mais velhas com DID.
2.9.5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)
O Centro Quinta dos Inglesinhos, no âmbito do Programa de Qualificação para Pessoas com Deficiência e
Incapacidade, Programa POR Lisboa |2020 iniciou em Abril de 2016 um programa que previa 31 cursos
no período compreendido entre abril de 2016 e março de 2018.
Já no ano de 2018 foi aprovada a candidatura para o triénio 2018/2020 que previa igualmente 31 cursos
no período compreendido entre 02/01/2018 e 30/12/2020, para um total de 202 formandos.
Assim durante o ano de 2018 coexistiram dois projetos durante o primeiro trimestre.
No conjunto, funcionaram 10 cursos de formação inicial e 10 cursos de formação continua passando pela
formação um total de 131 formandos distribuídos pelos 20 cursos nas 4 áreas de formação:


Ajudantes de cozinha



Limpezas Industriais



Serviços de Apoio Doméstico



Jardinagem e Floricultura

2.9.6. BANCO DE EMPRÉSTIMO DE PRODUTOS DE APOIO (BEPA)
Mantém-se o projeto com o Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva do Hospital Garcia
de Orta, através de um protocolo entre a APPACDM e a empresa IACESS do grupo Mobilitec, com
benefícios para a população em geral e em particular para as crianças atendidas no referido Centro.
Compete ao Centro Quinta dos Inglesinhos a prestação remunerada de serviços de recolha, higienização
e o armazenamento dos Produtos de Apoio bem como a gestão da plataforma de empréstimos
No ano de 2018 foram efetuados 18 empréstimos e recolhidos no hospital 41 produtos de apoio.
2.9.7. TRANSPORTE ADAPTADO E ALMADA SOLIDÁRIA
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 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 1.476
utilizações em média por mês, registando-se um desvio de mais 5% 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 passiveis de transporte.
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3. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
3.1.

CONTROLO ORÇAMENTAL

A análise da execução orçamental evidência um desvio desfavorável na despesa realizada (0.99%) e um
desvio positivo da receita realizada (3.60%).
Indicadores

3.2.

2018*

2017*

Grau de concretização* das Receitas Orçamentadas

103.60%

103.95%

Grau de concretização* das Despesas Orçamentadas

100.99%

102.73%

BALANÇO

31.12.2018

31.12.2017

Variação

%

4.096.728

3.938.053

158.675

4,03%

939.166

818.493

120.673

14,74%

Total do fundo de capital

3.157.561

3.119.559

38.002

1.20%

Caixa e depósitos bancários

1.146.521

1.118.282

28.239

2,52%

Total do ativo
Total do passivo

3.2.1.

ATIVO

O ativo fixo registou investimentos de 410.719,45€, correspondendo maioritariamente à capitalização de
gastos com intervenções nos edifícios e aquisição de uma viatura de transporte de utentes.

Edifícios e outras construções
Equipamento básico

383.931 a)
10.128

Equipamento de transporte

0

Equipamento administrativo

4.382

Outros ativos fixos

12.278

a) Diz respeito a obras de remodelação e adaptação ocorridas entre outras, no CAO Santa Clara,
Lar das Pedralvas, Lar Penha de França, Creche, e nas novas instalações dos Serviços
Administrativos.
As amortizações e depreciações, no montante de 172.981.74€, em relação ao exercício anterior,
apresentam um decréscimo de (-11.86%), cuja diminuição se justifica com as variações dos
investimentos do ano e de bens que passaram a estar totalmente amortizados no ano anterior.
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3.2.2. PASSIVO
Em relação a 2017, o passivo apresenta um acréscimo 120.672,95€, sendo esta variação detalhada da
seguinte forma:
Fornecedores

70.391

Estado e Outras Ent. Públicas

5.858

Provisões

16.000

Outra passivos correntes

24.529

Diferimentos

3.894

3.3. FLUXOS DE CAIXA
O exercício de 2018, conforme consta na “demonstração dos fluxos de caixa”, gerou uma variação
positiva de fluxos de tesouraria no montante de 28.239,48€.
3.4. 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 período

31.12.2018

31.12.2017

Variação

Variação
%

271.933

285.706

-13.733

-4,82%

98.951

89.446

+9.505

10.62%

98.951

89.446

+9.505

10.62%

O “EBITDA” de 2018, (Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização), apresenta um
decréscimo (-4,82%), que justifica com as variações abaixo.
3.5. RENDIMENTOS E GASTOS
3.5.1. PRINCIPAIS VARIAÇÕES
31.12.2018

31.12.2017

Variação

%

Vendas e prestações de serviços

1.330.743

1.349.754

19.011

-1.40%

Subsídios doações e legados à exploração

3.929.839.

4.068.233

-138.394

-3.41%

Fornecimento e serviços externos

1.149.876

1.149.029

+847

+0.07%

Gastos com pessoal

3.902.645

3.887.476

+15.169

0.39%

Outros rendimentos

320.386

204.547

+115.838*

+277%*

16.000

0

+ 16.000

--/--

Provisões
*Efeito da venda terreno R. Barão Sabrosa
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Dos Rendimentos
“Vendas”
Em relação ao ano anterior, as vendas apresentam uma variação negativa (-5.3%) que se deve
ao decréscimo verificado na área de jardinagem e das atividades oficinais. Na área da
jardinagem, este facto deveu-se à não renovação de alguns contratos de empreitada por
exigência de CAE não compatível com o objeto da Instituição e decisão de não constituir empresa
de natureza comercial.
“Prestações de Serviços”
Em 2018 registaram uma variação negativa (-0.2%) que se justifica por menos 0.6% nas
comparticipações familiares, com alguma insuficiente compensação de mais 16.2% em
recuperação de quotas dos associados, e 4.8% de serviços de refeitório.
“Subsídios, doações … à Exploração”
Maioritariamente constituído por verbas provenientes de Entidades financiadoras, contribuem
para o decréscimo verificado os seguintes aspetos:


Recebimento de menos 1.% nos Acordos de Cooperação: em 2018, a Segurança Social
deduziu, nos acordos de cooperação, verbas relativas às vagas não preenchidas entre o
ano de 2017 e 2018, do que resultou um corte de 81.994.97€. Adicionalmente vem
sendo reduzidas verbas por decisões de ajustamento de acordos de atípicos para típicos.



Medidas de apoio ao emprego, inserção das pessoas com deficiência e incapacidade:
Redução de 8.9% no financiamento relativo á formação profissional, por via do programa
de Medidas de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidades, cujo valor é
baseado

na execução

física do

volume

de

formação; significativo

agravamento

burocrático/regulamentar nos procedimentos exigidos na prestação de contas.


Ministério da Educação: recebimento de menos 5.6%, nos apoios atribuídos aos
agrupamentos de escolas, pela via do Centro de Recursos para a Inclusão.



Nos donativos, o total de 2018 atingiu o valor de 59.134.5€, dos quais 26.778.10€
correspondem à consignação do IRS.

Dos Gastos
“Fornecimentos e serviços Externos”
Agravamento de 0,1% (846.31€) justificado pela variação de algumas despesas em todas as
valências nomeadamente:


Custo de fornecimento de alimentação (+2%), resultante de alteração de posição
contratual da empresa fornecedora, com aumento de custo/refeição/dia/utente;



Combustíveis referentes ao serviço de transporte de utentes (+9.3%),



Consumo de Agua (+11.2%);



Limpeza de Instalações, (+60%) substituição de pessoal nesta área por recurso a
“outsourcing”; necessidades adicionais relacionadas com a preparação final das novas
instalações dos Serviços Centrais;
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Agravamento do prémio dos seguros de acidentes de utentes (+31.2%);



Conservação de edifícios (+4.8%);



Honorários (+14.7%), referente a contratações para prestação de serviços de jardinagem
na atividade das “Soluções com Valor”;



Trabalhos especializados, decréscimo de 4.75%;



Decréscimos em Material didático (-51,0%), Material de escritório (-1.9%);



Deslocações e estadas (-9,9%);



Rendas de Imóveis, -67.32%, pela transferência de local do CAO de Santa Clara;



Manutenção de viaturas, -16.3%

“Custos com pessoal”
Em relação ao exercício anterior, esta rúbrica acusa um decréscimo de (-0.4%).
A diminuição verificada é justificada pelos efeitos conjugados de:


redução de 4 efetivos,



aumento do salário mínimo,



ajustes salariais decorrentes a atualização da tabela do CCT (Contrato Coletivo de
Trabalho).

Devemos realçar o facto de apesar dos aumentos impostos pelo SMN e CCT, a variação desta
importante componente de custo ter sido negativa, isto é, inferior ao ano anterior e também ao
orçamentado (-1,58%).
Em momentos críticos de assiduidade do pessoal, sobretudo por motivo de baixas médicas,
houve necessidade de recorrer trabalho temporário, sobretudo para os serviços de Apoio aos
Lares. O custo desta rubrica, trabalho temporário, integra o total de “Custos com Pessoal”, objeto
desta comparação.
Em 2018, o número médio de pessoas ao serviço foi de 239.
“Gastos com a Direção”
Durante o exercício de 2018, em “estacionamentos, portagens e deslocações e comunicações” o
órgão social “direção” incorreu em custos no montante total de € 3.933.17€.
A desagregação deste valor poderá ser facultada aos associados que o desejarem.
Do Resultado
Entende a direção dever explicitar que o Resultado Liquido positivo de €98.951.75 se encontra
fortemente influenciado pelo efeito da receita não recorrente de €171.000, associada à venda do terreno
da R. Barão Sabrosa. Sem esse feito o resultado liquido teria sido negativo de €72.048.25.
Tendo em conta que os gastos de 2018 se situaram 0.9% abaixo dos registados em 2017 e 1% acima do
orçamentado, evidência de controlo sobre a sua realização, a redução de €81.994.97 nos subsídios
relativos a Acordos de Cooperação conforme acima referido, explica a origem

daquele resultado liquido

corrigido.

Proposta de Aplicação de Resultados - A Direção propõe que o Resultado Liquido positivo do Exercício, no
montante 98.951.75€ seja transferido para Resultados Transitados.
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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, 25 de março de 2019
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ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS
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