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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Atividades de 2014 da APPACDM de Coimbra, revela-se um 

instrumento anual de gestão, resultante da avaliação do Plano de Atividades do mesmo ano.  

Este encontra-se dividido em duas partes: 

- A primeira parte explicita o alinhamento do plano descrevendo os eixos estratégicos 

estabelecidos no Plano Estratégico para 2012-2015 e que contribuíram para a organização e 

avaliação do Plano de Atividades para 2014. 

- A segunda parte descreve, analisa e avalia os objetivos e ações planeadas para 2014, 

nos diferentes eixos estratégico e nas diferentes respostas e serviços da Instituição. Neste 

segundo momento é ainda analisada a execução dos objetivos definidos assim como os seus 

desvios. 

Faz ainda parte integrante deste Relatório a monitorização do plano operacional, 

(semestral e final) registada em documento próprio. 

 Do trabalho desenvolvido no decorrer deste ano, gostaríamos de destacar a 

comemoração do 45º aniversário da Instituição. O calendário das comemorações contemplou 

eventos desde maio a dezembro, envolvendo toda a Organização. Foram inúmeras as pessoas e 

entidades que se quiseram associar, manifestando o seu carinho com a APPACDM de Coimbra. 

Outra das actividades a destacar foi o início das obras de construção do novo Colégio 

Dandélio. 

Destacamos também a distinção ES+ da Casa de Chá e pela qual este serviço foi 

reconhecido como uma iniciativa de alto potencial em inovação e empreendedorismo social 

integrando o MIES (Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social). 

Salientamos também a introdução de definição de perfis de qualidade de vida como o 

início de uma viragem na definição de objectivos de intervenção para os clientes. 

No decorrer deste ano iniciou-se o investimento na promoção da qualidade de vida dos 

colaboradores que deve ser continuada e expandida. 
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A realização do 1º Encontro Nacional de Pessoas de Apoio à Auto Representação marcou o 

início de uma partilha com organizações de norte a sul do país, que deve ser aprofundada 

futuramente. 

 

 

 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

As atividades desenvolvidas na APPACDM de Coimbra durante o ano de 2014  alinharam-se 

de acordo com os eixos estabelecidos no Plano Estratégico para o triénio 2012-2014: 

1.  Liderança Estratégica 

2. Inovação e Desenvolvimento 

3. Qualidade das Respostas e Serviços 

4. Gestão de Competências 

5. Relação com a Sociedade e Internacionalização 

6. Imagem 

7. Logística 

Estando conscientes de que foram executadas mais ações do que as definidas em Plano, 

para efeitos de avaliação de eficácia analisaremos os resultados em função da percentagem de 

objetivos cumpridos vs. totalidade dos 295 objetivos definidos no plano. No gráfico da figura 1, 

são apresentadas as percentagens globais de objetivos atingidos, parcialmente atingidos e não 

atingidos do Plano de Atividades 2014. 
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Figura 1 

 

 

 

 Na figura 2, apresenta-se a distribuição da execução dos objetivos por eixo estratégico. 

 

Figura 2 

 

De seguida será analisada a execução das atividades assim como as respetivas evidências de 

concretização, por Eixo Estratégico. 
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1. LIDERANÇA ESTRATÉGICA 

 

No eixo correspondente à Liderança Estratégica foram definidos 15 objetivos, tendo sido 

atingidos 8, parcialmente atingidos 2 e não atingidos 5 (figura 3). 
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Figura 3 

 

Neste eixo, começamos por destacar o facto de termos alcançado o valor global de 

86,25% para a taxa de eficácia de prestação de serviços ultrapassando a meta definida de 80%. 

Esta taxa engloba os resultados obtidos no plano anual, o cumprimento de objetivos no apoio 

individualizado e a satisfação de clientes, famílias e colaboradores (cf. Nota Conclusiva).  

Foram também levadas a cabo duas grandes tarefas que decorreram ao longo do ano e 

que, embora não estando detalhadamente descriminadas no plano, absorveram imenso 

investimento por parte da Direção. Referimo-nos à dinamização das comemorações dos 45 

anos e a negociação financeira e concurso para a construção do novo Colégio. Este facto levou a 

que algumas das ações inicialmente previstas não tivessem sido executadas por 

indisponibilidade de tempo, nomeadamente ações relativas ao Plano Estratégico, a revisão da 

política de colaboradores e a disseminação dos resultados da Ata de Revisão do Sistema. Deu-se 

continuidade a duas estratégias de trabalho iniciadas em anos anteriores: a) descentralização 

das reuniões de direção nas várias unidades, com o objetivo de fomentar maior proximidade 

entre a gestão de topo e as equipas; b) aposta na formação de elementos da direção e das 

coordenações das unidades em domínios de gestão estratégica e financeira. 
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2. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

No eixo da Inovação e Desenvolvimento foram definidos um total de 15 objetivos, em 

que 8 foram atingidos, 4 não atingidos e 3 parcialmente atingidos (figura 4). 

 



 

9   Relatório de Atividades 2014 | APPACDM  Coimbra 

 

Figura 4 

 

Os objetivos definidos neste eixo estavam agrupados em cinco grandes vetores: 

1. Inovação – um dos grandes vetores de investimento na organização prende-se com a aposta na 

inovação continuada, que crie dinamismo e a melhoria contínua dos nossos serviços. Neste 

âmbito foram desenvolvidos 11 novos projetos de inovação direcionados em cinco vertentes:  

 

1.1- Com os clientes foram desenvolvidos 3 novos projetos: 

 a) Intitulado GEOexperimenta! e direcionado a clientes de CAO, este projeto inseriu-se na 

comemoração do Ano Internacional da Cristalografia. Foi dinamizado por três alunos de 

Geologia e procurou aproximar os nossos clientes a esta área da ciência. O projeto iniciou-

se com uma visita às Grutas de Stº António, na qual os participantes descobriram os 

ambientes onde os cristais podem surgir. Posteriormente foram dinamizados workshops no 

decurso dos quais os nossos clientes realizaram uma série de experiências, foram  

mostradas fotografias, analisadas rochas e  distribuídas amostras de cristais.  

b) “Para além do óbvio”- foi desenvolvido por duas terapeutas da fala da Instituição e 

propõe-se ser uma ferramenta no apoio ao desenvolvimento de competências sociais. 

c) Criar uma plataforma de partilha usando ferramentas digitais - foi criado e dinamizado 

um grupo de facebook para os clientes de formação profissional, no âmbito do qual é feita 

a partilha de informação, lançados desafios de trabalho, é promovida a autoestima dos 
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formandos, é divulgada informação útil e são lançados reptos de reflexão, prolongando as 

sessões formativas para além do formato convencional.  

1.2 - Colaboradores - A preocupação com o bem estar e qualidade de vida dos nossos 

colaboradores deu origem a três projetos de inovação: (a)aulas de fitness, (b)aumentar a 

qualidade de vida dos colaboradores diminuindo a sua psicopatologia alimentar e geral e o 

seu índice de massa corporal com recurso a estratégias de regulação emocional adaptativas 

(c) prevenção de situações de stress e  burnout mediante a implementação de um programa 

de mindfulness. 

1.3 - Criação de novos produtos que projetem as competências laborais dos nossos clientes. 

Destacamos os seguintes projectos: agricultura biológica da Tocha, criação dos bonecos 

“Monstros Papa Medos”, as “Compotas Dandélio” e os Candeeiros. 

1.4 - Foram desenvolvidos dois novos serviços, uma residência autónoma na Tocha para 6 

clientes e o projeto de ócio que visa a dinamização de atividades de lazer para pessoas com 

deficiência intelectual.  

1.5 - Ao nível interinstitucional foi promovido o Primeiro Encontro Nacional de Pessoas de 

Apoio à Auto Representação, tendo participado 50 pessoas, representando 17 instituições 

congéneres a nível nacional. A metodologia utilizada foi a de focus grupo, que constitui uma 

abordagem inovadora enquanto método de partilha de experiências e práticas. 

2. Investigação – Procurou-se continuar o desenvolvimento de projetos de investigação com 

Universidades e Institutos Politécnicos. Foram desenvolvidos quatro projetos de investigação: a) 

Com a Faculdade de Economia, foi analisado o grau de motivação e satisfação dos 

colaboradores relativamente ao processo de avaliação; b) Com o Instituto Politécnico – Escola 

Superior de Saúde, foi avaliada a fiabilidade e validade de um instrumento phisiosensing para 

avaliação do equilíbrio das pessoas com deficiência intelectual; c e d) Dois estudos foram 

desenvolvidos em colaboração com a Faculdade de Psicologia, um deles analisou o perfil de 

coping dos colaboradores face ao stress prolongado no trabalho e o outro avaliou cognições e  

emoções face à imagem corporal.  

Ainda neste âmbito foi intenção da Instituição ser parceira numa candidatura a um projeto 

transnacional, pelo que foi identificado o projeto e foi apresentada, da nossa parte, toda a 

documentação. Este projeto não se veio a desenvolver, por desistência da entidade promotora 

que iria apresentar a candidatura. 
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3. No âmbito das ações de benchmarking interinstitucionais foram definidos quatro objetivos: 

 1) A APPACDM de Coimbra procurou fomentar a sua participação no grupo de benchmarking 

da FORMEM, tendo estado ativamente presente nas suas reuniões. Neste âmbito foi realizado 

um trabalho exaustivo na identificação de indicadores de performance macro capazes de 

produzir resultados mais globalizantes.  

2) O segundo objetivo procurava a manutenção da participação num grupo especifico de 

benchmarking com três organizações nacionais de referência e uma internacional. Realça-se 

aqui o fortalecimento dos contactos estabelecidos, fundamentalmente com o objetivo de 

produção de resultados concertados para o próximo ano de 2015.                  

3) O terceiro objetivo das ações de benchmarking era a realização de pelo menos duas 

atividades específicas de troca de indicadores chave de performance e de boas práticas de 

gestão da qualidade. Neste caso específico, a estratégia passou por integrar um grupo de 

instituições nacionais certificadas pelo nível Excellence tendo sido desenvolvidas várias 

dinâmicas que resultaram na identificação de indicadores chave globais e que produzirão 

resultados comparativos já no ano de 2015. 

4) O último objetivo previsto em plano de atividades estava relacionado com a apresentação de 

resultados entre instituições. Este objetivo especifico não foi atingido devido ao facto dos 

trabalhos realizados e descritos a montante ainda não se encontrarem completamente 

concluídos. Contudo, prevê-se que estes resultados  possam fazer parte da próxima revisão do 

sistema da qualidade. 

 

4. A disseminação das boas práticas institucionais foi outra das áreas trabalhadas. Manteve-se 

atualizado o site “Crescer em Rede” de partilha de instrumentos e estratégias de intervenção na 

área da infância e foi criado o documento “Magia da Comunicação” que informa e fornece 

estratégias sobre a importância da comunicação na infância. Foi revisto o manual do CRI, 

contudo, não se concretizou a sua publicação. As estratégias comunicativas foram também 

privilegiadas nos centros de atividades ocupacionais, tendo-se partilhado documentação nesta 

matéria. Também nesta valência continuou-se o desenvolvimento de documentação sobre as 

boas práticas da Auto Representação. Na Formação Profissional foi lançado o livro" Historias 

com asas para voar" com a recolha de testemunhos dos clientes reportando as suas vivências e 

sucessos nesta resposta.  

A nível da organização foram produzidos vídeos de todas as respostas sociais e um geral da 

Instituição. Foi ainda publicado um artigo na newsletter do projeto "Media + Igual" sobre a 

"(In)visibilidade  da mulher nos media" 
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3. QUALIDADE DE RESPOSTAS E SERVIÇOS 

 

 

Neste eixo foram definidos um total de 177 objetivos, tendo sido atingidos 136, não 

atingidos 22 e parcialmente atingidos 19. (figura 5). 
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Figura 5 

 

Foram estipulados 17 objetivos transversais a todas as respostas sociais, tendo sido 

obtida uma taxa de execução de 75%. 

Sendo a intervenção centrada na pessoa o modelo chave da qualidade das respostas e 

serviços, o qual se consubstancia nos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI's), foi 

realizada uma análise detalhada aos objetivos definidos para este domínio e dada particular 

importância aos resultados obtidos. Eram 4 os objetivos específicos: 1) definição de um Plano 

Individual para os cerca de 950 clientes; 2) no caso em que o mesmo cliente frequentasse duas 

valências esse plano ser elaborado conjuntamente (inter valências); 3) garantir que, de todos os 

objetivos definidos em todos os PDI, fossem cumpridos pelos menos 80%; 4) realizar uma 

análise mais aprofundada dos índices de eficiência e eficácia da implementação do modelo de 

qualidade de vida adoptado, através da aferição de resultados em cada um dos oito domínios 

de qualidade de vida. Estes quatro objetivos do Plano Anual foram integralmente atingidos. 

No gráfico seguinte, figura 6, apresenta-se a percentagem global de objetivos atingidos 

em PDI nos últimos três anos. Como se pode constatar, no ano de 2014, a percentagem de 

objetivos atingidos em PDI foi de 86,9%, resultado superior em quase 7 pontos percentuais 

relativamente ao previsto. 

77% 

12% 

11% 

Qualidade de Resposta e Serviços 

Atingido

Não Atingido

Parcialmente Atingido



 

14   Relatório de Atividades 2014 | APPACDM  Coimbra 

 

Figura 6 

 

No gráfico seguinte, figura 7, apresentamos a distribuição dos objetivos alcançados em PDI por 

resposta social que traduz, como se pode observar, uma distribuição bastante equilibrada entre 

as várias respostas sociais. 

 

 

Figura 7 

Outro dos objetivos transversais a todas as unidades visava promover uma maior 

participação e envolvimento de clientes, famílias e colaboradores. Nesse sentido foram 

definidos objetivos específicos para garantir a participação e envolvimento, tanto na 

planificação como na avaliação de serviços. Estes objetivos foram atingidos em todas as 

respostas sociais.  

Pretendemos ainda aferir a satisfação de clientes e famílias quanto às oportunidades de 

participação e envolvimento, pelo que, foram analisadas as respostas a um item específico do 

inquérito de satisfação distribuído a clientes e famílias. Num total de 1096 inquéritos 
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distribuídos, foram recolhidas 871 respostas, o que corresponde a uma taxa global de 

participação de 79,47%. O resultado obtido relativo ao grau de satisfação é a apresentado no 

gráfico da fig. 8. 

 

 

Figura 8 

Fazemos agora uma análise mais fina dos resultados. 

Como se pode verificar 41% dos nossos clientes/famílias encontram-se muito satisfeitos 

e 57% encontram-se satisfeitos, havendo apenas 2% que não estão satisfeitos quanto às 

oportunidades de participação e envolvimento. 

Um dos principais inputs para a planificação e avaliação da qualidade dos serviços 

prestados é a aferição dos resultados obtidos nos diversos inquéritos de satisfação dos 

stakeholders. Assim, a APPACDM de Coimbra procura analisar os índices de participação na 

avaliação de satisfação das diversas partes envolvidas, como um dos indicadores de 

performance. 

 O gráfico da figura 9 apresenta a taxa de participação global dos clientes da nossa 

organização. Foram distribuídos 597 inquéritos, tendo sido recolhidos e analisados 523. 

Conforme se pode constatar, a percentagem de participação de clientes evidencia nos 3 últimos 

anos  uma tendência positiva, resultados que se podem considerar estáveis, com valores acima 

dos 84%. 
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Figura 9 

 

No gráfico da figura 10, apresenta-se a taxa de participação das famílias nos inquéritos de 

satisfação. Foram entregues 499 inquéritos, tendo sido recolhidos e analisados 348.  

Conforme se constata, a participação das família apresenta, nos últimos cinco anos, um 

aumento sustentado, encontrando-se atualmente nos 70%. 

 

Figura 10 

 

Ainda no que diz respeito à taxa de em inquéritos de satisfação, e no que diz respeito 

aos colaboradores, apresenta-se no gráfico da figura 11 os dados referentes aos mesmos. 

Foram distribuídos 208 inquéritos e recolhidos 190. Também aqui se verifica uma tendência 

positiva, tendo sido, pela primeira vez, alcançados resultados superiores a 90%. 
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Figura 11 

 

Face a esta participação massiva, faz todo o sentido analisar os índices de satisfação de 

clientes, famílias e colaboradores. 

No gráfico da figura 12, apresenta-se a taxa de satisfação global dos clientes de toda a 

organização. Conforme se verifica, os resultados obtidos em 2014 consolidam a tendência 

positiva dos últimos três anos, atingindo valores históricos de quase 97%. 

 

 

Figura 12 

 

A satisfação das famílias encontra-se patenteada no próximo gráfico, figura 13. Também 

aqui se constata uma tendência positiva, tendo-se obtido no ano de 2014 o melhor resultado 

dos últimos cinco anos, com uma taxa de satisfação positiva próxima dos 97%. 
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Figura 13 

 

Por fim, apresenta-se no gráfico da figura 14 os resultados da satisfação global de 

colaboradores. Seguindo a tendência de clientes e seus familiares, também os colaboradores 

apresentam em 2014 valores de satisfação superiores aos anos transatos, tendo sido atingida 

uma percentagem de satisfação positiva superior a 92%.  

 

 

Figura 14 

 

 Avaliámos ainda outros indicadores de qualidade de serviços. Um deles é o número de 

melhorias que são introduzidas em cada unidade/valência por forma a poder prestar melhor 

apoio. Durante o decorrer de 2014 foram implementados um total de 44 Planos de Melhoria 

nas diferentes respostas sociais. A sua distribuição está representada no gráfico da figura 15. 
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Figura 15 

 

Ao nível técnico foram criados, em todas as valências, novos instrumentos que 

versaram áreas tais como a comunicação, grelhas avaliação de eficácia e de competências, 

revisão ou criação de novos regulamentos ou documentos de informação a famílias e clientes. 

Também a criação de novas parcerias por unidade foi outro dos objetivos atingidos. 

Constatámos que, ao nível dos centros de atividades ocupacionais, existe um enorme 

potencial de competências laborais por parte dos nossos clientes e que a atribuição da 

compensação monetária respeitante ao trabalho que desenvolvem, é para eles fundamental. 

Assim, foi desenvolvido, junto dos responsáveis das áreas produtivas internas, um plano para o 

aumento de produção e um plano de vendas destes produtos. Introduziram-se ferramentas 

contabilísticas que permitem um apuramento mais fidedigno dos resultados realizados em cada 

uma das áreas produtivas. Foi ainda criado o Regulamento de Compensações Monetárias aos 

clientes, acompanhado de grelhas de registo que permitem avaliar o grau de eficácia de cada 

um dos clientes, bem como, o registo das atividades ocupacionais realizadas. Estes 

instrumentos irão permitir uma maior clareza e justiça na distribuição das compensações 

monetárias pagas aos clientes. 

Era objectivo desenvolver ações com vista a aumentar a consciencialização dos 

colaboradores sobre os direitos das pessoas com deficiência, tendo sido este objetivo apenas 

parcialmente atingido.  

No âmbito da gestão do sistema da qualidade, estavam perspetivados ainda mais dois 

objetivos que se prendiam com a revisão de alguns procedimentos e a realização de uma 

auditoria interna com base na aferição dos cem indicadores de performance Equass. Foi opção 

adiar a realização destes ações para o ano 2015, por forma a tornar mais assertiva a preparação 
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da próxima auditoria Equass a ter lugar em 2016, e fazendo uso de indicadores de performance 

já devidamente alinhados com os resultados das ações de benchmarking desenvolvidos no ano 

de 2014. 

Estando o eixo 3 associado à execução dos serviços nas diferentes áreas de intervenção, 

apresenta-se no gráfico da figura 16 o grau de execução dos objetivos associados às diferentes 

respostas sociais e no da figura 17 o grau de execução dos objetivos associados aos serviços da 

Instituição. 

 

 

Figura 16 

 

 

Figura 17 

 

Segue-se a análise de resultados discriminada por resposta e serviços. 

 

40% 

60% 

91% 89% 93% 

57% 

80% 

40% 

20% 
9% 

2% 7% 

30% 
20% 20% 20% 

0% 
9% 

0% 
13% 

0% 

IP Colégio CRI CAO FP Lares SAD

% de Objetivos por Resposta Social 

Atingido Não Atingido Parcialmente

50% 
60% 64% 67% 

17% 20% 
9% 

33% 33% 
20% 

27% 

0% 

CMFR Casa Chá CFQFQ Ec. Social

% de Objetivos - Outros Serviços 

Atingido Não Atingido Parcialmente



 

21   Relatório de Atividades 2014 | APPACDM  Coimbra 

3.1 INTERVENÇÃO PRECOCE 

 

Na intervenção precoce foram definidos um total de 5 objetivos, tendo 2 sido atingidos, 

1 parcialmente atingido e 2 não atingidos. 

O acordo de cooperação para esta resposta prevê o acompanhamento a 40 crianças. No 

decorrer de 2014 foram 108 as crianças que passaram pela intervenção desta equipa, mediante 

um processo de avaliação. Destas, 80.6% (87 crianças) estiveram em apoio direto, 3,8% (9 

crianças) estiveram em processo de acompanhamento mais espaçado e constatou-se que 

11,1% das 108 crianças avaliadas não eram elegíveis, de acordo com as normas do SNIPI.  

Este aumento muito substancial de crianças avaliadas e apoiadas, aliado à ausência do 

elemento médico da equipa, bem como à inexistência de critérios e procedimentos claros por 

parte da subcomissão do SNIPI, dificultaram o funcionamento desta valência e são as causas 

explicativas para a baixa execução de objetivos definidos em plano. 

Destacam-se como aspetos mais positivos, a coesão, dinâmica e grau de experiência 

profissional dos elementos da equipa o que permitiu superar as dificuldades e providenciar o 

apoio às situações sinalizadas.  

Foi ainda possível adaptar e traduzir documentos técnicos nesta valência.  

 

 

 

3.2 COLÉGIO SANTA MARIA (Creche e Pré-Escolar) 

  

Para esta resposta foram definidos 11 objetivos, tendo sido atingidos 7, não atingidos 2 

e parcialmente atingidos 2. 

Esta unidade encontra-se numa fase de transição entre a atual estrutura e a criação da 

nova estrutura Dandélio.  

O principal foco de atenção no decorrer deste ano prendeu-se com o desenvolvimento 

de atividades em contexto da comunidade, tendo algumas a finalidade de angariação de 

fundos. 

A degradação da estrutura física aliada às características da atual população que usufrui 

desta resposta social (marcada por grande mobilidade das crianças e famílias), levou a um 
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decréscimo no numero de crianças a frequentarem a valência de jardim de infância, o que, 

conduziu a uma revisão em baixa do acordo de cooperação, passando de 60 para 50.  

Constata-se que, as famílias cujas crianças frequentam o Colégio, estão extremamente 

satisfeitas com a resposta (nível de satisfação de 98,8%).  

Dos objetivos estabelecidos para esta valência, tal como já referido anteriormente, o 

enfoque foi colocado no desenvolvimento de atividades na comunidade. O n.º de atividades 

realizadas ultrapassou largamente o valor inicialmente previsto de 5, tendo-se realizado um 

total de 24 atividades. Foi ainda realizada uma iniciativa de cariz solidário, com recolha de bens 

que reverteram para a Instituição O Ninho dos Pequenitos. 

 Procurou-se envolver instituições congéneres em atividades realizadas no Colégio e 

aumentar a participação das famílias no dia aberto, tendo-se conseguido uma participação 

destas de 33%. 

Ao nível técnico foi criado um documento de avaliação diagnóstica e avaliação periódica, 

com base nas metas de aprendizagem. Estando este já em execução, foi recolhido feedback 

muito positivo das famílias sobre o mesmo. 

Foi dada continuidade à formação dos colaboradores, mediante a realização de três 

momentos formativos internos sobre temáticas identificadas junto dos colaboradores. 

No que diz respeito à divulgação do novo modelo do Colégio, este objetivo foi atingido 

parcialmente, tendo-se iniciado a elaboração do documento técnico do mesmo. Foram feitos 

alguns flyers que têm sido divulgados. 

 

  

3.3 CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

 

Para o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) foram definidos um total de 11 

objetivos, tendo sido atingidos 10 e apenas 1 não foi atingido. 

Atendendo a que esta resposta social funciona num contexto muito particular, 

realizando a sua intervenção em contexto escolar e que, no decorrer deste ano, a sede desta 

valência foi mudada para instalações da Escola Secundária José Falcão, diminuindo os contatos 

entre os profissionais e a Instituição, optámos por apresentar alguns dados que caracterizam, 

de forma mais exaustiva ,o trabalho que foi desenvolvido no decorrer do ano letivo 2013/2014. 
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O CRI teve intervenção em 9 Agrupamentos/Mega-Agrupamentos do distrito de 

Coimbra: Arganil, Montemor-o-Velho o Velho, D. Dinis, Eugénio de Castro, Martim de Freitas, 

Pedrulha, Coimbra Centro, Finisterra e Tocha. 

No total, a equipa do CRI deslocou-se a 45 escolas, abrangendo todos os ciclos 

escolares. Foram apoiados um total de 273 alunos. Devido a transferências de escola e 

desistências, verificou-se uma baixa de 3 alunos. A distribuição por agrupamento, dos 270 

alunos apoiados durante todo o ano, é apresentada no gráfico da figura 18. 

 

 

Figura 18 

 Áreas de Intervenção do CRI 

Ao longo do ano letivo de 2013-2014 foram asseguradas as valências de terapia da fala, 

terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia e TVPE. A distribuição de alunos apoiados por 

valência é apresentada no gráfico da figura 19. 
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Figura 19 

 Equipa de Intervenção 

A equipa do CRI foi composta por uma equipa multidisciplinar que assegurou as 

valências acima descritas no apoio aos alunos, quer a tempo parcial, quer a tempo inteiro. No 

total a equipa contou com  18 elementos, distribuídos por área de intervenção de acordo com o 

gráfico da figura 20. 

 

 

Figura 20 

 Parcerias  

O CRI apoiou um total de 41 alunos no âmbito da Transição para a Vida Pós Escolar (TVPE), 

estabelecendo e mantendo um conjunto de parcerias, formais e informais, para a concretização 

dos PIT dos alunos apoiados. Foram estabelecidas/mantidas um total de 15 parcerias, sendo 13 

delas formais e 2 informais, conforme gráfico da figura 21. 
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Figura 21 

 

 Reuniões 

Ao longo do ano letivo foram realizadas 175 reuniões, das quais 111 foram realizadas 

com famílias e 64 com colaboradores, contando com um total de 733 participantes. Nas 

reuniões com colaboradores incluem-se as reuniões realizadas entre a equipa e os docentes dos 

vários agrupamentos. O gráfico que se segue expressa a sua distribuição: 

 

Figura 22 
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 Taxas de Execução 

Ao longo do no letivo, a Equipa do CRI executou 88% das sessões previstas com os 

alunos. 

A taxa de execução por área de intervenção é apresentada no gráfico seguinte: 

 

 

Figura 23 

 Taxas de Sucesso 

No global, foram cumpridos 85% dos objetivos definidos nos Planos de Intervenção 

Individualizados. No gráfico que se segue fica expressa a taxa de sucesso por área técnica. 

 

 

Figura 24 
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 Taxas de respostas aos Questionários de Satisfação 

Em todos os agrupamentos foram entregues 451 questionários de satisfação entre 

alunos, docentes, empresários e famílias, dos quais foram rececionados 331, o que perfaz uma 

taxa de participação de 73%.  

A distribuição de questionários por grupo de destinatários está expressa no gráfico que 

se segue: 

 

 

Figura 25 

A taxa de resposta por tipo de destinatário é a seguinte: Alunos: 87%; Pais: 57%; 

Docentes: 80%; Empresários: 100%. 

 

 Taxas de Satisfação 

A análise dos Questionários de Satisfação expressa uma  taxa de satisfação positiva nos 

vários grupos destinatários, de acordo com gráfico que se segue. 
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Figura 26 

 

Os objetivos definidos em plano, como já foi referido anteriormente, foram todos 

atingidos à exceção do que se prendia com o aumento da recolha de questionários de 

satisfação de famílias. O facto de ter sido entregue apenas no 3º período pode ter contribuído 

para a dificuldade de recolha. Já por parte dos empresários que acolhem alunos em processo de 

TVPE, o retorno dos questionários foi de 100%. 

Para além das ações já evidenciadas nos gráficos anteriores, as ações definidas em 

plano visavam, por um lado, aumentar o trabalho e partilha em equipa bem como com outras 

instituições e desenvolver ações globais de sensibilização nas escolas. 

Foram desenvolvidos estudos exploratórios sobre a escala de qualidade de vida com 

alunos.  

Foi ainda realizado um levantamento de necessidades junto das famílias respeitante à 

ocupação dos tempos livres dos alunos apoiados pelo CRI e elaborado o respetivo relatório com 

os dados. 

Manteve-se atualizada a base de dados da lista de potenciais clientes para outras 

valências da Instituição e, atendendo à mudança de sede, foi armazenada toda a documentação 

desta resposta social em suporte digital. 

Foram ainda desenvolvidas atividades não previstas em plano desencadeadas, quer 

pelos agrupamentos, quer pelo Ministério da Educação, nomeadamente a participação do CRI 

num estudo sobre a importância desta resposta para o apoio aos alunos com necessidades 

educativas especiais. 
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3.4 CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

Para os Centros de Atividades Ocupacionais foi definido um total de 55 objetivos, sendo 

7 deles transversais a todas as unidades e os restantes específicos de cada unidade. A 

percentagem global de cumprimento foi de cerca de 90%. 

 Dos objetivos transversais definidos para todos os CAO's, o primeiro visava o início de 

aplicação de Escalas de Qualidade de Vida e Escala de Intensidade de Apoios. Este objetivo foi 

parcialmente atingido. Pretende-se dar continuidade ao mesmo, numa perspetiva de melhoria 

continua na definição de objetivos dos PDI’s, mediante a análise de indicadores de resultados 

nestas escalas, que possibilitem promover um maior alinhamento da intervenção. 

Qualitativamente, pretendemos ainda aferir no próximo ano, o impacto dos serviços nos perfis 

de qualidade de vida dos nossos clientes. 

 No que respeita às áreas terapêuticas dos CAO's, foi colocado o enfoque no 

desenvolvimento de estratégias de comunicação mediante a introdução de métodos 

alternativos e aumentativos. As unidades da Tocha e Arganil foram reforçadas com terapeuta da 

fala. Verificou-se a implementação de todo um conjunto de novas estratégias e instrumentos 

nesta área. 

A Auto Representação foi outro dos enfoques, tendo sido desenvolvida nas quatro 

unidades de CAO. Pretendia-se também dar continuidade à sensibilização dos clientes de CAO 

para o voluntariado, promovendo ações de voluntariado, individuais ou grupais na comunidade. 

Este objetivo foi atingido parcialmente. 

Considerámos também prioritária uma maior divulgação dos trabalhos produzidos nas 

áreas de CAO laboral, tendo sido criados novos produtos na maioria das unidades e realizadas 

ações de venda e promoção dos produtos. A título de exemplo relembramos a venda de Natal 

no Dolce Vita. A expansão de canais internos de venda, nomeadamente entre unidades ou junto 

de famílias, foi apenas iniciada, sendo necessário dar-lhe continuidade. 

Uma das áreas fortes dos Centros de Atividades Ocupacionais foi a realização de 

atividades de carácter lúdico-recreativas culturais e desportivas. 

 

 

Centro de Atividades Ocupacionais de Arganil 

 O Centro de Atividades Ocupacionais de Arganil tinha definido em plano 21 atividades, 

das quais apenas uma não foi totalmente realizada. 
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 Esta unidade foi alvo de obras de requalificação, financiadas em cerca de 80% pelo  

PRODER, medida 3.3, Acção 3.2.2  o que muito contribuiu para uma melhor qualidade de 

atendimento aos seus clientes. 

 Os objetivos definidos alinhavam-se em duas vertentes, a 1ª vocacionada para a 

dinamização das respostas internas e a 2ª direcionado para a participação dos clientes na 

comunidade.  

A. Na vertente interna e para a dinamização das áreas terapêuticas, foi integrada 

uma terapeuta ocupacional e desenvolvido um plano de trabalho nesta área.  

Ao nível da terapia da fala foram implementadas estratégias comunicativas, 

para clientes com maiores incapacidades. Foi desenvolvido um programa de 

musicoterapia. Foi construído um autómato para a sala de snoezelen.  

Foi ainda dinamizado um ateliê sobre arte têxtil do qual resultou um novo 

produto, “Monstros papa-medos”, que tiveram grande aceitação na Venda de 

Natal.  

Foi também criado um grupo de folclore que fez a sua apresentação na Arruada 

comemorativa dos 45 anos.  

B. Na vertente externa continuaram a desenvolver-se ações de promoção da 

cidadania junto dos clientes, bem como proporcionar-lhes a possibilidade de 

assistirem a espetáculos de música e artes de palco na comunidade. 

Destacamos ainda a preparação para a realização de estágios de observação, 

tendo sido contactadas três empresas que se mostraram disponíveis para 

receber os nossos clientes a partir de janeiro de 2015. 

 

Centro de Atividades Ocupacionais de São Silvestre 

 O CAO de São Silvestre definiu em plano 6 objetivos específicos, tendo todos eles sido 

atingidos.  

Ao nível desta unidade, verificou-se uma mudança de coordenação a meio do ano. 

Numa primeira fase, os objetivos visavam uma maior sistematização de informação com vista à 

elaboração de PDI’s, com a aplicação das respetivas escalas de qualidade de vida e SIS, bem 

como o desenvolvimento de atividades de envolvimento da comunidade. Foi organizada uma 

ação de sensibilização para a saúde, “ Mês do Coração”, e foram desenvolvidas atividades na 

freguesia de São Silvestre, como forma de aproximação do centro à comunidade envolvente.   
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 Numa segunda fase foram desenvolvidas diversas atividades que não estavam previstas 

em plano mas que foram identificadas em reuniões de colaboradores como sendo áreas que 

careciam de intervenções de melhoria. 

 Uma das áreas identificadas foi a comunicação interna. Assim, foram alterados circuitos 

de transmissão de informação e o centro foi organizado por equipas de sector, tendo sido 

fomentada um maior autonomia de gestão em equipa. Foram desenvolvidas ferramentas para 

facilitar este processo. 

 O sector terapêutico foi alvo de reorganização. Foram definidos objetivos específicos 

para cada uma das áreas de apoio, foram reorganizados dos espaços e materiais, bem como as 

metodologias e objetivos de intervenção. Foi redefinido o funcionamento da área snoezelen 

com introdução e formação de um novo colaborador.  

Foram desenvolvidos novos materiais facilitadores de comunicação e foi dada formação 

aos colaboradores sobre estratégias visuais para melhorar a comunicação.  

 Na área da limpeza foi iniciado um plano de intervenção, com mudança de dispositivos  

e ferramentas de trabalho. Foi introduzida a automação na distribuição dos produtos de 

limpeza e foi dada formação aos profissionais. 

 No sector produtivo, a área da “colher de pau” foi reformulada e requalificada, com 

intervenção ao nível de pavimento, paredes, bancadas e equipamentos. Foi criada uma 

dinâmica de produção tanto para os biscoitos “Riscos” como para novos produtos que são 

posteriormente vendidos, tanto internamente, como junto das famílias, utilizando os circuitos 

de transporte diários do centro.  

 Nas áreas de produção foram criados novos produtos, dos quais destacamos, as 

“Compotas Dandélio” (estas serviram de oferta no Jantar dos 45 anos), os candeeiros, as caixas 

para revistas e pastas de arquivo, entre outros.   

 Na sequência do aumento de produção foi necessário repensar as metodologias de 

controlo das produções, bem como os procedimentos financeiros, tendo sido reformulado o 

processo e criadas ferramentas de registo.   

 Iniciou-se o processo de requalificação do espaço envolvente do centro, com a 

elaboração de um plano e definição das principais áreas e respetivos objectivos. Seguiu-se um 

processo de terraplanagem para qual contámos com a preciosa colaboração da Junta de 

Freguesia. Este processo possibilitou rever todo o sistema de rega, iniciar a plantação de 

árvores e de sebes e a criação da horta pedagógica. Este projecto será continuado em 2015.  

 Procedeu-se também à reparação dos pavimentos exteriores e foram betonados os 

negativos para a montagem de uma cobertura com vista à abertura de uma área de lavagem 

auto. 
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 Relativamente aos clientes que se encontram em empresas em atividades socialmente 

úteis, foram criadas novas ferramentas de registo que permitem avaliar a eficácia reportada a 

uma atividade padronizada. Foi apresentada uma candidatura ao INR que permitiu, que estes 

clientes realizassem um passeio no Rio Douro, o que foi muito apreciado. 

 Esta é uma das unidades em que os colaboradores apresentam níveis etários mais 

elevados. Assim, foram desenvolvidos três projetos de inovação, aos quais já fizemos 

oportunamente referência, com vista a promover a qualidade de vida dos trabalhadores. Estes 

projetos consistiram em aulas de ginástica duas vezes por semana, a implementação de uma 

metodologia de intervenção para lidar com o stress e burnout e implementado um programa 

para a melhoria da psicopatologia alimentar e promoção da qualidade de vida alimentar.  

   

 

Centro de Atividades Ocupacionais de Montemor-o-Velho-o-Velho 

O Centro de Atividades Ocupacionais de Montemor-o-Velho-o-Velho definiu 6 

objetivos, tendo sido quase todos atingidos, exceto um que foi parcialmente atingido. 

Nesta unidade, ao nível dos clientes, foram privilegiadas as estratégias promotoras da 

Auto Representação, bem como a participação em atividades de cariz lúdico-recreativas, 

desportivas, culturais e de lazer. 

Ao nível das primeiras foi realizado o 1º Encontro de Pessoas de Apoio à Auto 

Representação e criado um fórum de partilha usando a metodologia de grupo de facebook, o 

qual será dinamizado pelos auto representantes.  

Relativamente às atividades na comunidade foram realizadas 34 atividades, sendo 15 na 

área da expressão musical e 19 desportivas. Foi ainda proporcionado aos clientes, mediante a 

apresentação de uma candidatura ao INR, atividades na neve durante 5 dias. 

Esta unidade realizou atividades de angariação de fundos das quais destacamos a 

caminhada “Das muralhas aos fósseis” e um" Concerto Solidário". 

Ao nível dos colaboradores procurou-se dotar os mesmos de novas metodologias de 

intervenção ao nível do trabalho técnico. 

 

Centro de Atividades Ocupacionais da Tocha 

 No que diz respeito ao Centro de Atividades Ocupacionais da Tocha, foram definidos 16 

objetivos, tendo sido 14 atingidos, 1 parcialmente atingidos e 1 não atingido. 

 Os objetivos definidos visavam, junto dos clientes, continuar a promover a sua 

autonomia, mas também dotá-los de maior informação, sentido de responsabilidade e 
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conhecimento sobre respostas da comunidade. Neste sentido foram realizados workshops para 

clientes, foi desenvolvido um projeto de voluntariado na comunidade, foi criado o dia de 

escolha livre e foram promovidas visitas a serviços e empresas.  

 Ao nível do funcionamento, foi elaborado um projeto para a área agrícola da Tocha. 

Mediante a articulação com o Centro de Recursos TIC, foi feito um estudo dos recursos 

informáticos e de fisioterapia que permitiram atualizar software didáctico de forma gratuita, 

tornando-se em ferramentas fundamentais para a intervenção. Ao nível da linguagem e 

comunicação procedeu-se à avaliação das necessidades de todos os clientes nesta área e a 

partir de setembro contou-se com a colaboração de uma terapeuta da fala.  

Manteve-se a “Ginástica Para Todos” em colaboração com a Federação de Ginástica de 

Portugal, tendo os nossos clientes participado em 8 grandes eventos, dos quais se destaca a 

abertura e encerramento da Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, Special Olympics, Portugal 

Gym e uma desmonstração para a RTP. Foram realizados eventos com vista à divulgação da 

imagem da Instituição e que também reverteram em receita, dos quais destacamos a 

Caminhada da praia da Tocha, a Mega Aula Solidária de Zumba e o Folk Cantanhede. 

O plano de correção de barreiras à acessibilidade elaborado no ano anterior foi aferido, 

contudo, não se procedeu a sua aplicação, uma vez que foram realizadas reuniões com 

parceiros, tendo sido acordado envolver a Universidade de Aveiro que anuiu em aprofundar e 

orientar tecnicamente a implementação do estudo.  

Embora não estivesse previsto em plano, a unidade da Tocha organizou workshops 

informativos para as famílias e colaboradores que envolveram a participação de serviços da 

comunidade e que versaram temáticas como interdição e inabilitação, apoios sociais e ajudas 

técnicas, entre outros.  

  

3.5 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Para a resposta da Formação Profissional foram definidos 30 objetivos dos quais 28 

foram atingidos e 2 não atingidos. 

a. Desenvolvimento de ações de Informação, Avaliação e Orientação Profissional - 

previstas para 15 pessoas, foram apoiados pelo Centro de Recursos para o Centro de 

Emprego da Figueira da Foz, 22 participantes nestas ações, com uma taxa de execução 

de 147%. 
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b. Também no âmbito do Centro de Recursos para o Centro de Emprego da Figueira da 

Foz, tínhamos previsto responder a 80% dos pedidos de integração em mercado de 

trabalho. Este valor foi largamente ultrapassado, tendo duplicado o número de pedidos. 

Foram colocados em mercado de trabalho 80% das situações encaminhadas.  

c. Quanto ao acompanhamento pós colocação foram acompanhadas 8 situações das quais 

7 mantiveram a sua colocação, com uma taxa de execução de 87,5%. 

d. Foi previsto proporcionar formação a 96 pessoas com deficiência ou incapacidade, no 

entanto foram apoiados 176 formandos, em 12 áreas formativas. Este aumento 

acentuado deveu-se fundamentalmente ao facto de ter havido muita rotação de 

formandos, que obrigou à sua substituição. Na Formação Profissional a taxa de 

execução física, por referência ao n.º formandos previstos em Plano de Atividades, foi 

de 183%, com uma taxa de aproveitamento de 100%. Os cursos de formação 

profissional são de Dupla Certificação, exceto o curso de Lavagem Auto em Coimbra. A 

taxa de desistência foi de 6%, a taxa de exclusão foi de 15% e a taxa de colocação após 

o términos da formação foi de 50%. 

e. Procedeu-se a um estudo de viabilidade para a realização de um curso de formação 

para PCDI em Cantanhede. Das reuniões com os agrupamentos resultaram 

encaminhamentos para o pólo formativo da Tocha, não sendo oportuno avançar de 

imediato com um curso. 

 

Ao longo do ano foram desenvolvidas todo um conjunto de ações complementares:  

f. Foram desenvolvidos instrumentos de avaliação das competências adquiridas pelos 

formandos no decurso do seu processo formativo.  

g. No pólo da Tocha foram desenvolvidas sessões teóricas da componente tecnológica em 

contextos reais de laboração. A partilha destas experiências foi disseminada aos 

restantes pólos formativos. 

h. Foi realizado o 3º Encontro de Formandos, em que cada pólo apresentou uma temática 

distinta.  

i. No pólo de Coimbra foram organizadas actividades com o objetivo de estabelecimento 

de relações conhecimento recíproco. Também neste pólo foram realizadas sessões de 

atividades lúdico-expressivas de carácter opcional e em horário pós-laboral, na área da 

dança e da música.  

j. Em todos os pólos foram dinamizadas visitas de estudo a empresas, ligadas às 

respetivas componentes tecnológicas. 

k. Os formandos foram incentivados a publicarem notas informativas nas redes sociais. 
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l. Com os colaboradores, procurou-se fomentar a partilha de experiências e práticas não 

só mediante a realização do Encontro de Formadores, mas também, criando um fórum 

para partilha de instrumentos, manuais e materiais, utilizados no contexto de formação. 

m. Com as famílias foram dinamizadas ações de envolvimento e informação. 

n. Com a comunidade, em todos os pólos, procurou-se aumentar o conhecimento por 

parte das escolas e agrupamentos de escolas da dinâmica da formação profissional, 

promovendo visitas e atividade nos pólos formativos.  

o. Participou-se ativamente em projetos da comunidade e/ou projetos dinamizados pelas 

redes sociais dos respetivos concelhos, em particular no Município de Coimbra. 

 

3.6 LARES RESIDENCIAIS 

 

 Para a resposta Lares Residenciais foram definidos 23 objetivos, sendo 7 objetivos 

comuns aos 3 Lares Residenciais. Destes, 13 foram atingidos, 3 parcialmente atingidos e 7 não 

atingidos.  

 Foram aplicadas escalas de qualidade de vida a todos clientes do Lar de Montes Claros e 

da Tocha. Realizaram-se reuniões com clientes, famílias e colaboradores por forma a promover 

a participação e envolvimento dos mesmos e ajustar aspetos relacionados com o 

funcionamento. 

 Procedeu-se ao levantamento de necessidades formativas e, embora não se tenha 

elaborado o plano, foram realizadas sessões de formação para os colaboradores.  

 O Lar de Montes Claros promoveu o desenvolvimento de atividades lúdicas e 

desportivas para os seus clientes  

No Lar da Tocha, para além da inúmeras atividades internas, foi implementada a 

semana de atividades livres para os clientes e foram promovidas ações de angariação de 

receitas, destacando-se a participação na Feira do Artesanato e no I Concerto Solidário. Este Lar 

continuou o investimento na personalização e decoração dos espaços interiores e exteriores, 

envolvendo os clientes. De referir também que, a partir de setembro, atendendo à existência de 

clientes em situação de grande premência de apoio de valência de Lar, foi aberta uma 

residência autónoma, o que implicou toda uma nova reorganização deste Lar, da equipa de 

trabalho e a planificação de obras de requalificação.  

 Foi realizada a visita a uma Instituição congénere nacional, contudo, não foi possível 

visitar uma Instituição estrangeira. 
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 Relativamente ao STAF, estava previsto a elaboração de um folheto de divulgação. Esta 

ação não foi executada, contudo, tem havido uma procura significativa deste serviço. 

 

3.7 APOIO DOMICILIÁRIO 

 

 Na resposta de serviço domiciliário foram estipulados 5 objetivos tendo 4 deles sido 

atingidos em pleno. 

 Salienta-se o cumprimento integral do acordo de cooperação para esta valência, através 

da monitorização dos apoios prestados e da contínua identificação de possíveis novos casos. 

 Foi também desenvolvida com sucesso uma ação de formação específica para 

colaboradores sobre o tema “Acidentes domésticos: da prevenção à atuação”. 

 Conforme previsto em plano anual, foram monitorizados trimestralmente, quer a 

performance do serviço prestado junto às famílias apoiadas, quer os respectivos processos e 

procedimentos. 

 O único objetivo que não foi alcançado, por falta de recursos humanos, foi o 

desenvolvimento de uma ação específica de divulgação dos serviços. 

 Deve ser ainda enaltecido que esta resposta social se encontra a cumprir integralmente 

com o definido em objetivo geral, no âmbito do planeamento individualizado dos clientes, 

sendo, neste momento, capaz de contribuir com resultados para maioria dos indicadores de 

performance requeridos pelo sistema de gestão da qualidade. 

 

3.8 CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO  

 

Para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação foram definidos 6 objetivos dos 

quais 3 foram executados, 2 executados parcialmente e 1 não foi executado. 

Tendo-se previsto aumentar o número de consultas efetuadas face ao ano anterior em 

pelos menos duas especialidades (celebradas em 2013), verificou-se o não cumprimento deste 

objetivo. Apenas foi possível manter o número de consultas de medicina chinesa, ficando as 

restantes especialidades aquém do esperado por falta de procura. 

No contexto dos objetivos parcialmente atingidos, enquadram-se o aumento do tipo de 

tratamentos de fisioterapia disponíveis e a elaboração de materiais de divulgação capazes de 

evidenciar os benefícios das terapias realizadas no Centro de Medicina Física e de Reabilitação. 
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Relativamente ao primeiro destes objetivos, faltam ainda concluir algumas actividades, 

nomeadamente a realização de contactos formais com os responsáveis das diversas unidades 

de saúde da ARS. Com relação ao segundo objetivo, foi decidido adiar a sua conclusão até junho 

de 2015, nessa altura com apoio de um estagiário. 

Os restantes três objetivos do CMFR foram atingidos integralmente. Verificou-se assim 

o aumento do número de equipamentos disponíveis para apoio aos tratamentos de fisioterapia, 

o aumento em 8% do número de credenciais faturadas e a execução, face ao planeado, da 

discussão conjunta dos casos de clientes internos entre o CMFR, o Lar e o CAO. 

 

3.9 CASA DE CHÁ 

  

A Casa de Chá da APPACDM de Coimbra, havia delineado 5 objetivos macro para o ano 

2014. Destes objetivos, 3 foram atingidos, 1parcialmente atingidos  e 1 não atingido. 

 

Antes da análise destes objetivos, devemos começar por enaltecer o reconhecimento 

obtido pela Casa de Chá não só na comunidade envolvente mas acima de tudo no panorama 

social nacional. Este serviço da APPACDM  foi reconhecido no âmbito da distinção ES+ por 

inovação e empreendedorismo social, pelo IES-Social Business School e pelo IPAV-Instituto 

Padre António Vieira. A Casa de Chá tornou-se assim um serviço “mapeado” a nível nacional, 

como iniciativa de elevado potencial na área do empreendedorismo social pelo MIES. 

 

Relativamente aos objetivos definidos no plano de atividades, pretendia-se aumentar 

em 5% o número de visitas turísticas através do estabelecimento de contactos, criação de 

materiais e ações de divulgação específicas junto de entidades turísticas. A maioria das 

atividades foram realizadas contudo, não foi possível aferir se o objetivo foi atingido, por 

dificuldades na recolha de indicadores relativos à monitorização do número de visitantes. 

 

Também não foi possível verificar o cumprimento do objetivo relacionado com a 

obtenção de uma taxa de satisfação de clientes de 80% por inexistência de dados concretos. 

 

Relativamente aos restantes objetivos do plano, todos foram cumpridos integralmente. 

Foram assim reduzidos os custos inerentes ao funcionamento do estabelecimento em 5%. 
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Foram também reduzidos em 20% os desperdícios decorrentes dos almoços e foi ainda criado 

com sucesso o novo serviço “Festas de Aniversário”. 

 

3.10 CENTRO DE FÉRIAS QUINTA DA FONTE QUENTE 

 

Para o Centro de Férias Quinta da Fonte Quente foram definidos 11 objetivos dos quais 

7 foram executados, 1 não executado e 3 executados parcialmente. 

 

As atividades propostas para o ano de 2014 tiveram como principal objectivo manter a 

viabilidade económica e continuar a contribuir como meio de apoio financeiro e social para a 

APPACDM de COIMBRA. 

 

As principais diretrizes previstas em plano estavam relacionadas com o aumento do 

número de estadias e o bem-estar geral dos clientes, visando a sua fidelização.  

 

Foram parcialmente atingidos 3 objetivos. A requalificação do Parque Aventura foi 

efetuada através da substituição de utensílios de desgaste rápido e alguns pequenos 

componentes em madeira. Contudo, a criação da  nova estrutura lúdica foi adiada para o final 

do 1º  semestre de 2015, assim como renovação do material de segurança. 

Quanto à reestruturação da rede de iluminação exterior, foi possível apenas 

implementar soluções provisórias como a da colocação de projetores de luz nos edifícios. 

Ainda no conjunto de objetivos atingidos parcialmente, encontra-se o planeamento e 

divulgação de três campos de férias. Neste caso, foi realizado apenas 1 campo de férias 

fechado, de 12 a 19 de julho, com 18 jovens do Hospital Dona Estefânia. 

 

 Como objetivos atingidos identificam-se a participação pelo 9º ano em mais uma 

Expofacic (feira regional). Esta iniciativa teve como objetivo divulgar a valência do CFQFQ e da 

APPACDM como um todo, assim como contribuir com uma receita extra de encaixe financeiro. 

Foram também realizados, conforme previsto, o convívio de voluntários do CFQFQ bem como o 

início de um estágio com o objetivo de serem desenvolvidas atividades de desporto e lazer com 

clientes. 

No âmbito da qualidade e gestão do centro, realce para o cumprimento das metas 

anuais previstas nomeadamente o atingir do equilíbrio das despesas face às receitas, o 
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ultrapassar das nove mil estadias anuais e o cumprimento com uma taxa de satisfação de 

clientes superior a 75%. 

 

O único objetivo não atingido prende-se com a substituição de mobiliário que ficou 

pendente por falta de liquidez de tesouraria. 

 

3.11 EMPRESAS SOCIAIS 

 

No sector das Empresas Sociais foram definidos 7 objetivos dos quais 4 foram atingidos 

e 2 não atingidos. Um dos objetivos delineados foi posteriormente considerado como não 

aplicável. 

Neste sub-eixo não foram atingidos os objetivos relacionados com o aumento de 

faturação da Lavagem Auto dos Hospitais da Universidade de Coimbra, bem como a 

monitorização da qualidade da alimentação nas diversas unidades da APPACDM faltando, para 

este último, elaborar os procedimentos necessários para o efeito. 

Foram considerados como objetivos atingidos quatro dos objetivos definidos. Foi 

concluída a reformulação dos inquéritos de satisfação de colaboradores e, ao nível da satisfação 

de clientes da jardinagem, lavagem auto e recolha de óleos, foi atingida uma taxa de satisfação 

superior a 85%. 

Destacam-se ainda no âmbito dos objetivos atingidos, a faturação da “Limpa Tudo” que 

demonstrou resultados contabilísticos superiores aos resultados obtidos no ano anterior, bem 

como a renegociação do protocolo com a Câmara Municipal de Coimbra para a manutenção de 

espaços verdes, incluindo o Jardim da Sereia e a Mata de Sta. Terezinha. 
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4. GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Para este eixo estratégico foram definidos 18 objetivos tendo sido atingidos 7, não 

atingidos 8 e parcialmente atingidos 3. 

 

 

Figura 27 
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A Gestão de Competências dos Colaboradores da APPACDM é um eixo de capital 

importância uma vez que a qualidade dos serviços prestados em qualquer organização está 

diretamente relacionada com a qualidade dos colaboradores da mesma.  

Este eixo é composto por 18 objetivos divididos fundamentalmente em duas grandes 

áreas de intervenção: a formação de colaboradores e a avaliação de competências dos mesmos. 

No que concerne à formação dos colaboradores foi realizado todo o processo de 

levantamento de necessidades formativas em cada uma das unidades/valências. Foram assim 

identificadas as áreas de formação cujos técnicos e restantes colaboradores de suporte, 

entendem ser importantes para o seu desenvolvimento e para a melhoria da qualidade do 

trabalho que desenvolvem. Não foi elaborado o documento de plano de formação interna para 

2014, contudo, foi deixado às unidades o desenvolvimento da formação que considerassem 

pertinente aos seus colaboradores e foram disseminados os planos formativos de duas 

federações que integramos, nomeadamente o da FORMEM e o da REAPN, sugerindo-se que 

houvesse uma participação nas ações previstas nestes planos. 

Relativamente às ações de formação desenvolvidas ao longo do ano de 2014, as várias 

unidades/centros tinham como objetivo realizar a avaliação da eficácia das mesmas conforme 

previsto na respetiva folha de registo. Verificou-se contudo que nem sempre o procedimento 

foi executado,. tendo-se assim registado apenas o cumprimento parcial deste objetivo 

específico.  

Ainda no âmbito da formação de colaboradores, e atendendo a importância 

reconhecida pela organização na formação contínua dos seus quadros, em alinhamento com a 

estratégia adotada nos últimos anos, foi planificado subsidiar pelo menos 30% dos pedidos de 

formação externa. Este objetivo foi superado tendo-se financiado todos os pedidos. 

No sentido de aferir o grau de satisfação dos colaboradores com as suas oportunidades 

de participação e envolvimento na e com a organização, foi decidido proceder à análise da 

questão específica dos inquéritos de satisfação sobre esta matéria. Assim, o gráfico da figura 28 

reporta os valores obtidos, tendo-se constatado que 97% dos inquiridos se consideram 

satisfeitos ou muito satisfeitos.  
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Figura 28 

 

A segunda grande área de intervenção deste eixo está associada à avaliação de 

competências dos colaboradores. Neste âmbito previa-se rever a grelha de avaliação específica 

de desempenho, uniformizar metodologias e critérios de avaliação e concluir o processo de 

avaliação de desempenho de todos os colaboradores segundo o respetivo procedimento. 

Foram realizadas reuniões de trabalho específicas para a uniformização de metodologias de 

avaliação com os vários intervenientes, tendo o objetivo associado a estas ações sido cumprido 

conforme planeado. Quanta à revisão da grelha de avaliação específica de desempenho, optou-

se por adiar a mesma para o próximo ano, após a afinação de estratégias associadas aos itens 

referentes à qualidade de vida dos clientes. Relativamente à prossecução do processo de 

avaliação dos colaboradores o objetivo definido foi cumprido apesar de se registarem alguns 

atrasos.  

Não foi possível de concluir a elaboração do relatório de análise do processo de 

avaliação de desempenho, conforme os prazos previstos, devido aos atrasos já mencionados. 

Prevê-se  que este esteja concluído no início ano de 2015. 
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5. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Para o Eixo de Internacionalização e Relação com a Sociedade foram definidos 31 

objetivos, sendo atingidos 21, não atingidos 5 e parcialmente atingidos 5 (figura 29).  

 

 

Figura 29 

 

Este eixo ficou marcado pelas comemorações dos 45 anos que envolveram toda a 

Instituição e a comunidade.  
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DATA EVENTO LOCAL 
24 maio Concerto em Arganil Arganil 

14 de junho a 27 de junho Pianíssimo 
 
 

Pavilhão Centro de Portugal 

27 junho Inauguração da exposição da 
autoria de Inês Massano: 
Olhares para a vida  

Pavilhão Centro de Portugal 

30 de junho Arruada com todas as 
unidades 

Coimbra 
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O estabelecimento de intercâmbios com outras organizações nacionais e internacionais 

era uma das áreas a desenvolver, tendo-se materializado pela deslocação de técnicos da 

APPACDM de Coimbra a outras instituições nacionais, não tendo sido possível visitar instituições 

internacionais.  

Como suprarreferido, ao nível internacional foram estabelecidos contactos para 

integrar o projeto de intercâmbio internacional ERASMUS+, contudo, por desistência da 

organização promotora tal não se concretizou.  

Participámos no 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos/IX Congresso Iberoamericano 

de Psicologia (Lisboa 9-13 de setembro) com apresentação de uma comunicação.  

No domínio da participação continuámos envolvidos na Rede Social de Coimbra, 

integrando o grupo executivo até final de novembro de 2014 (a eleição obrigatória do novo 

DATA EVENTO LOCAL 

30 de junho Gala de homenagem à 
Professora Doutora Helena 
Albuquerque, organizada em 
parceria com a OCC 

Pavilhão Centro de Portugal 

8 de novembro  Jantar comemorativo dos 45 
anos da APPACDM de 
Coimbra 

Quinta das Lágrimas 

3 de dezembro  (dia 
internacional da pessoa com 
deficiência) 

Inauguração da exposição 
“Presente, passado e futuro 
– 45 anos da APPACDM de 
Coimbra” 

Museu Nacional de Machado 
de Castro 

3 de dezembro  (dia 
internacional da pessoa com 
deficiência) 

Cerimónia de entrega dos 25 
troféus de “ Luz e de sonho” 
a personalidades/instituições 
que se destacaram no apoio 
à APPACDM de Coimbra  

Auditório do Conservatório 
de Música de Coimbra 

4 a 10 de dezembro Venda de Natal com ateliers 
da Casa Branca (1por curso) 

Dolce Vita Coimbra 

5 de dezembro (dia 
Internacional do 
Voluntariado) 

Concerto em honra de todos 
os voluntários com a atuação 
dos coros: “Advocal” e 
“Choral Poliphonico de 
Coimbra” seguido de ceia 
conjunta 

Igreja da Sé Nova em 
Coimbra 

6 de dezembro  Magia do Velinhas – Festa de 
Natal do Colégio 

ISCAC 
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núcleo executivo teve lugar no CLAS de 25 de novembro) e participámos nas reuniões do CLAS 

(Conselho Local de Ação Social) dos 4 Concelhos. Integrámos e participámos no Conselho 

Municipal de Educação de Coimbra como representante das IPSS. 

Integrámos grupos de trabalho específicos, nomeadamente, o grupo do projeto “Media 

+ Igual” do IEBA, as Comissões Sociais de Freguesia de São Silvestre e de Santo António dos 

Olivais em Coimbra. Em Montemor-o-Velho integrámos o Conselho Consultivo para as 

Acessibilidades e o Conselho Municipal de Segurança. Em Arganil e Tocha integrámos o Núcleo 

Local de Inserção - NLI.  

Ao nível federativo mantivemos a participação na direção da FORMEM e da ANDDI, bem 

como em órgãos sociais da UIPS de Coimbra. Mantivemos a participação na Federação de Remo 

Adaptado e na Federação de Ginástica, e foram retomadas as participações na REAPN - Rede 

Europeia Anti Pobreza e na Plataforma ODM na Cidade - Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio.  

Respondemos à totalidade das solicitações dos serviços da comunidade, seja no 

acolhimento de trabalho a favor da comunidade por parte da DGRS - Direção-Geral de 

Reinserção Social, seja de estágios e estudos das Universidades, Escolas Superiores ou outras 

entidades formativas, seja de apresentação de comunicações em Encontros e Congressos mas 

também de formações em escolas ou outras Instituições congéneres. 

Relativamente às parcerias apresentamos de seguida os gráficos relativos à sua  

distribuição por tipologia - figura 30.  

 

 

Figura 30 
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A avaliação da eficácia das parcerias foi aferida pelo cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para cada parceria. Os respetivos resultados encontram-se no gráfico 

apresentado na figura 31, onde se torna evidente o elevado grau de cumprimento de objetivos, 

correspondendo a 95,5%.  

 

 

Figura 31 

 

Na sua generalidade as unidades organizaram ações para a comunidade ou integraram 

ações na comunidade, tendo cumprido todos os objetivos definidos em plano. Destacamos a 

organização conjunta pelas unidades dos 4 concelhos para a realização da gala “Palcos de Papel 

e de Paixão”, bem como a participação nas comemorações dos 35 anos do Serviço Nacional de 

Saúde. 

No que respeita à área do Voluntariado, no ano de 2014 foi possível promover e 

incrementar a cultura do mesmo no seio da Instituição através da realização/dinamização 

reuniões com os coordenadores de departamento, valência e equipas diretivas das unidades. 

Foi dada resposta às solicitações de voluntários por parte das unidade, respondendo às 

necessidades destas, bem como às aspirações dos voluntários.  

Foram desenvolvidas ações para aumentar o reconhecimento dos voluntários com a 

criação de um certificado e a dinamização do dia internacional dos voluntários.  

Foram criados documentos de divulgação nomeadamente logótipo, flyers e cartazes. 

95,5% 

2,9% 1,6% 
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 A distribuição de voluntários pelas diferentes unidades pode ser observada na tabela e 

gráfico abaixo. A atividade do Pirilampo Mágico não se encontra refletida nestes dados em 

virtude de ser impossível contabilizar, com rigor, as centenas de voluntários, individuais ou 

organizações, envolvidos. 

 

 

Figura 32 

 

 

 

 

 

Colocação Nº Voluntários 

Sede 1 
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Unidade de Arganil 2 

CFQFQ 5 

Atividades Pontuais 105 

Total 139 

Figura 33 

 

 

 

 

6. IMAGEM 

 

No eixo da imagem foi estipulado um total de 12 objetivos. 4 foram atingidos, 7 não atingidos e 

1 atingido parcialmente, conforme se pode constatar na figura 34 

 

      

Figura 34 
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A baixa execução deste eixo reside fundamentalmente no facto do elemento 

responsável pelo Departamento de Imagem e Comunicação ter saído em agosto e, embora se  

tenha procedido de imediato à selecção de um novo elemento, atrasos na aprovação do projeto 

de estágio profissional não possibilitaram a sua substituição até ao final do ano.  

Os objetivos definidos em plano anual associados ao eixo imagem assentavam em cinco 

áreas macro de intervenção: a comemoração dos 45 anos da APPACDM, a realização da gala 

bienal, a nova estrutura do Colégio, a articulação entre o Departamento da Imagem e os 

serviços e a divulgação das iniciativas realizadas. 

O Departamento de Imagem participou ativamente na criação de materiais de divulgação 

dos eventos promovidos no âmbito da comemoração dos 45 anos da APPACDM. Foram 

também divulgadas as atividades realizadas neste âmbito através das plataformas informáticas 

existentes, nomeadamente facebook e a página web institucional. 

No suporte à promoção da gala bienal foram criados os respetivos materiais de divulgação, 

estabelecidos os contactos facilitadores de toda a logística e divulgados conteúdos 

demostrativos do evento, recorrendo novamente aos suportes informáticos existentes. 

No que concerne à nova estrutura do Colégio foram planeadas diversas atividades desde a 

definição do nome da estrutura, até à divulgação da mesma. Os dois objetivos associados a 

estas atividades não foram atingidos integralmente, uma vez que se verificaram alguns atrasos 

no inicio da construção da obra. Ainda assim foi definido pela direção o novo nome para esta 

resposta social: Colégio Dandélio. Estando prevista a inauguração desta nova estrutura para o 

segundo semestre de 2015, alguns destes objetivos transitaram para o plano de atividades do 

próximo ano. 

Na articulação com as diversas unidades e serviços previa-se a realização de diversas 

reuniões com os responsáveis de unidades e centros para delinear estratégias conjuntas de 

divulgação. Este objetivo não foi atingido por indisponibilidade de tempo do Departamento de 

Imagem. Nos objetivos associados à promoção dos serviços de lavagem auto e recolha de óleos 

foram realizadas algumas das atividades previstas, contudo, não foi possível a execução integral 

das mesmas por falta de regulamentação dos fundos comunitários. 

No que diz respeito às iniciativas promovidas pelos diversos centros ou unidades, os 

objetivos estipulados foram na sua larga maioria atingidos, conseguindo este departamento 

corresponder a aproximadamente 80% das solicitações provenientes dos mesmos, através da 

criação de materiais de divulgação de produtos, serviços, atividades e eventos. Não foi 

concretizada a elaboração e divulgação da newsletter institucional. 
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7. LOGÍSTICA 

 

No eixo correspondente à logística, foram definidos 25 objetivos tendo sido atingidos 15, 

parcialmente atingidos 7 e 3 não atingidos (figura 35). 

 

 

Figura 35 

 

No eixo da Logística, o âmbito de intervenção centrou-se em duas vertentes macro: 

uma mais focada para a intervenção local nas diversas unidades/centros e outra num contexto 

mais abrangente e transversal a toda a organização. 

Ao nível das Unidades Funcionais e Centros destaca-se o investimento em novos 

equipamentos informáticos na unidade de Montemor-o-Velho-o-Velho bem como à respetiva 

regulamentação interna associada a utilização dos mesmos por parte dos clientes. Procedeu-se 
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também, nesta mesma unidade, à realização do levantamento de necessidades de 

requalificação do equipamento (incluindo cozinha pedagógica) o qual foi enviado à Câmara 

Municipal de Montemor-o-Velho para candidatura à CIM de Coimbra. 

No âmbito da infância destaca-se a implementação do sistema de entradas por 

identificação digital e também a aquisição de novo equipamento informático. 

Na unidade de Arganil realça-se a execução das obras de requalificação do edifício 

conforme previsto em plano de atividades. 

No contexto transversal a toda a organização foram previstos objetivos que procuravam 

abranger quatro áreas capitais de intervenção: Saúde e segurança, Gestão do sistema 

administrativo e financeiro, Atualização documental e Redução de custos. 

No âmbito da Saúde e segurança os objetivos delineados foram parcialmente atingidos 

sendo a sua concretização integral transposta para o próximo ano de 2015. Pretende-se finalizar 

todo o processo de gestão documental integrando-o definitivamente no sistema de gestão da 

qualidade. 

No que concerne à Gestão administrativa e financeira foram previstas ações de 

planificação e envolvimento entre os responsáveis de departamento e as diversas equipas 

diretivas. Foram assim realizadas reuniões de trabalho focadas na planificação, monitorização e 

gestão do sistema administrativo. 

Um outro vetor de intervenção prendia-se com a manutenção e Atualização de toda a 

documentação relacionada com o parque automóvel, com o imobilizado e a listagem de 

associados. Todos as atividades planeadas neste contexto foram realizadas. 

A Redução de custos é também considerada como uma área de intervenção capital no 

eixo da logística, tendo sido estipulados objetivos específicos de manter ou reduzir custos 

relacionados com consumos energéticos, consumíveis e recursos humanos. Apesar do esforço 

desenvolvido, registou-se o cumprimento parcial deste leque de objetivos. Face aos dados 

presentes no relatório e contas, verificou-se um ligeiro aumento de 2% nos custos com a 

eletricidade, contrabalançado com uma redução de 2,3% dos gastos com os combustíveis. No 

que diz respeito aos gastos com pessoal registou-se um ligeiro aumento de 2,8%. 

Este eixo, finalizava a sua intervenção com objetivos relacionados com a monitorização 

de mapas de controlo orçamental e respetivo reporte quadrimestral de resultados às equipas, 

tendo-se verificado um cumprimento parcial dos mesmos. 
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NOTA CONCLUSIVA 

 

 A APPACDM de Coimbra afere a sua eficácia global na execução do serviços com um 

indicador chave de performance que procura traduzir os resultados da sua atuação e que é 

denominada de taxa de eficácia. Esta taxa é obtida mediante uma fórmula de cálculo ponderada 

que incluiu a percentagem de cumprimento dos planos individuais, percentagem de 

cumprimento do plano anual de atividades e a percentagem do grau de satisfação de clientes, 

famílias e colaboradores. 

Apresentam-se nas figuras 36 e 37 respetivamente, o comportamento da organização a 

três anos na prossecução dos objetivos do plano anual, bem como a tendência da supra 

mencionada taxa de eficácia dos serviços. 

 

 
Figura 36 
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Figura 37 

 

Embora se tenha verificado uma descida de 3 pontos percentuais na execução do Plano 

de Atividades relativamente ao ano transacto, consideramos que, pelas razões anteriormente 

explanadas e se tivermos em conta que tínhamos um número mais elevado de objectivos neste 

plano, este resultado é bastante bom. 

Quanto à taxa de eficácia da organização o decréscimo foi de apenas 1 ponto percentual 

que é explicado pela descida da taxa  execução do plano. 
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