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Introdução	

	

O	presente	Relatório	de	Atividades	de	2015	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.	

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

2015,	 nos	 diferentes	 eixos	 estratégicos	 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.	

O	Ano	foi	muito	marcado	pela	construção	do	Dandélio	que	não	foi	possível	concluir	no	

decorrer	deste	ano.		

Destacamos	dois	eventos,	o	lançamento	do	livro	“para	além	do	obvio”	e	a	realização	do	

II	encontro	de	pessoas	de	apoio	à	Autorrepresentação	que	permitiu	uma	partilha	de	

práticas	e	modelos	de	funcionamento.	

A	nível	técnico	consolidou-se	o	modelo	de	intervenção	centrado	na	pessoa	e	assente	no	

modelo	de	qualidade	de	vida,	cada	vez	mais	baseado	em	evidências.	

Ao	nível	dos	CRI	a	publicação	do	estudo	sobre	o	impacto	destas	respostas,	consolidou	a	

sua	importância	e	apontou	caminhos	futuros.	

Nos	CAOs,	destacamos	os	projetos	de	inovação	que	tem	permitido	desenvolver	novas	

abordagens	em	especial	em	clientes	com	maiores	limitações.	

A	 Formação	 profissional	 foi	 marcada	 por	 grandes	 incertezas	 e	 atrasos	 sucessivos	 à	

entrada	no	financiamento	do	novo	quadro	comunitário.	

O	Sector	empresarial	consolidou	algumas	dos	seus	serviços.	
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EIXOS	ESTRATÉGICOS	

	

Tendo	 terminado	o	 ciclo	do	plano	estratégico	2012-14,	urgia	definir	um	novo	plano,	

contudo,	atendendo	a	que	os	estatutos	da	APPACDM	de	Coimbra	se	encontravam	em	

revisão	e	ser	ano	eleitoral,	optou-se	por	rever	os	eixos,	contudo	o	plano	estratégico	foi	

elaborado	apenas	em	final	de	2015	para	o	quadriénio	de	2016	-2019,	fazendo-o	assim	

coincidir	com	a	duração	do	mandato	da	nova	direção	eleita.		

As	atividades	desenvolvidas	em	2015	foram	assim	agrupadas	em	torno	de	7	eixos:	

1. 	Liderança	Estratégica	

2. Qualidade	Inovação	e	Desenvolvimento	

3. Qualidade	de	intervenção	de	Respostas	e	Serviços	

4. Gestão	de	Competências	

5. Relação	com	a	Sociedade	e	Internacionalização	

6. Gestão	administrativa	e	de	infraestruturas	

7. Gestão	para	a	sustentabilidade	

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

contudo	 para	 efeitos	 de	 avaliação	 de	 eficácia	 analisaremos	 apenas	 a	 taxa	 de	

cumprimento	dos	203	objetivos	inscritos	no	documento.	Para	os	objetivos	cumpridos	

parcialmente	 foi	 atribuída	 uma	 taxa	 de	 execução	 de	 50%,	 atendendo	 a	 que	 foram	

executados	na	sua	maioria,	podendo	apenas	não	ter	sido	totalmente	concluídos	ou	foi	

atingida	parte	do	objetivo,	mas	não	a	sua	totalidade.	

No	gráfico	da	figura	1,	são	apresentadas	as	percentagens	globais	de	objetivos	atingidos,	

parcialmente	atingidos	e	não	atingidos	do	Plano	de	Atividades	2015.		
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	fig.1	

	

	

Na	figura	2,	apresenta-se,	numa	análise	mais	 fina,	a	distribuição	da	execução	dos	

objetivos	por	eixo	estratégico.	

	

fig.	2	
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1. LIDERANÇA	ESTRATÉGICA	

	

No	eixo	correspondente	à	Liderança	Estratégica	foram	definidos	8	objetivos.		

No	 gráfico	 seguinte	 é	 apresentada	 a	 distribuição	 percentual	 do	 cumprimento	 dos	

objetivos.	

	

	
fig.3	

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

85,99%	 para	 a	 taxa	 de	 eficácia	 de	 prestação	 de	 serviços.	 Embora	 seja	 um	 resultado	

bastante	expressivo,	ficando,	contudo,	aquém	da	meta	definida	de	87,5%	pelo	que	foi	

considerado	não	atingido.	Esta	taxa	engloba	os	resultados	obtidos	na	execução	do	plano	

anual,	o	cumprimento	de	objetivos	no	apoio	individualizado	e	a	satisfação	de	clientes,	

famílias	e	colaboradores.	

Este	ano,	em	termos	de	liderança,	ficou	marcado	pela	revisão	dos	estatutos,	elaboração	

do	plano	estratégico	e	construção	do	colégio	Dandélio.	

Para	a	construção	do	plano	estratégico,	foi	necessário	proceder	a	uma	análise	profunda	

da	Organização	(análise	de	contexto	e	 indicadores),	bem	como	a	definição	das	novas	

linhas	orientadoras	para	o	quadriénio	2016-2019.	Nesse	sentido,	para	além	da	análise	

SWOT	 interna,	 estabeleceram-se	 contactos	 com	 a	 Universidade	 de	 Salamanca	 que	

resultaram	na	aplicação	da	escala	de	avaliação	da	eficácia	e	eficiência	organizacional.	

Em	parceria	com	o	EQUASS,	foi	desenvolvido	o	primeiro	estudo	europeu	para	análise	da	

12,5%
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cultura	da	qualidade	organizacional,	que	serviu	de	base	para	a	intervenção	específica	

em	 dimensões	 consideradas	 mais	 frágeis.	 Foram	 ainda	 identificados	 indicadores	

financeiros	que	pretendem	avaliar	a	prestação	da	Organização	de	forma	mais	incisiva	ao	

nível	 de	 eficácia	 e	 da	 eficiência,	 com	 base	 em	 inputs	 internacionais	 de	 referência.	

Devemos	salientar	que	estas	atividades,	acima	descritas	não	se	encontravam	previstas	

na	 génese	 do	 plano	 anual,	 não	 sendo	 contabilizadas	 para	 a	 aferição	 da	 taxa	 de	

cumprimento	 deste	 eixo,	 contudo	 foram	 atividades	 que	 careceram	 de	 um	 enorme	

investimento	da	gestão	de	topo	da	Instituição.	

Relativamente	 ao	 Colégio	Dandélio,	 estava	 prevista	 a	 sua	 abertura	 em	 Setembro	 de	

2015,	 devido	 a	 atrasos	 na	 execução	 da	 obra,	 não	 foi	 possível	 cumprir	 com	o	 timing	

definido	sendo	adiado	para	2016,	contudo	continuou-se	a	trabalhar	no	estabelecimento	

de	parcerias	e	na	articulação	com	a	Fundação	Calouste	Gulbenkian	para	a	formação	da	

equipa.		

Nos	 objetivos	 não	 atingidos	 deste	 eixo	 salientam-se	 ainda,	 a	 revisão	 da	 política	 de	

reconhecimento	de	colaboradores	e	o	aumento	do	número	de	associados.	

Como	 objetivos	 parcialmente	 atingidos	 identificam-se	 a	 definição	 de	 indicadores	 de	

performance	nas	áreas	de	materiais	e	equipamentos,	voluntariado	e	produção/serviços.	
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2. QUALIDADE	INOVAÇÃO	E	DESENVOLVIMENTO	

	

No	eixo	da	Qualidade	 Inovação	e	Desenvolvimento	 foram	definidos	um	total	de	14	

objetivos,	 sendo	 atingidos	 integralmente	 11.	 Este	 eixo	 apresenta	 uma	 taxa	 de	

cumprimento	(ponderada),	de	85,71%.	

	

	
fig.4	

	

Este	Eixo,	foi	reformulado	face	ao	plano	do	ano	anterior,	passando	agora	a	englobar	os	

objetivos	associados	ao	sistema	de	gestão	da	qualidade.	

Dos	objetivos	atingidos	salientam-se:	

• A	permanência	e	efetiva	participação	nos	grupos	de	benchmarking	da	

Formem,	do	grupo	Nacional	Excellence	e	do	grupo	Europeu	Portuguese	

Consortium	to	Pilot	the	Benchmark	System.		Ainda	no	âmbito	da	gestão	

da	qualidade	foi	produzido	o	relatório	de	revisão	do	sistema	tendo	por	

estrutura	de	base	as	dimensões	do	modelo	de	qualidade	adotado	pela	

organização.	

• A	 Inovação	 é	 uma	 das	 áreas	 capitais,	 estava	 definido	 em	 plano	 o	

desenvolvimento	 de	 8	 novos	 projetos	 de	 inovação,	 tendo-se	

implementado	17,	com	a	seguinte	distribuição	gráfica:	

78,57%
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Desenvolvimento
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fig.5	

	

Dos	projetos	desenvolvidos	salientamos:	na	área	da	infância	o	projeto	Dandélio,	na	área	

da	 Educação	 o	 projeto:	 “professor,	 quero	 ler	 e	 escrever”,	 financiado	 pela	 Fundação	

Calouste	Gulbenkian;	nos	CAOs	destacamos	dois	projetos	que	estão	a	ser	desenvolvidos	

com	o	ISEC,	o	SYMBOLUM,	que	é	uma	aplicação	para	o	desenvolvimento	da	expressão	

oral,	e	“À	Descoberta	em	Casa”	que	pretende	desenvolver	uma	aplicação	para	melhorar	

a	autonomia	em	atividades	de	vida	diária.	O	projeto	“Cultura	Também	é	para	Nós”	que	

pretende	dinamizar	o	contacto	com	a	arte	e	a	cultura	em	espaços	culturais	de	Coimbra	

(Museu	Machado	de	Castro,	Jardim	Botânico	e	Exploratório).	Outro	dos	projetos	que	se	

encontra	em	desenvolvimento	é	o	“agir	100	Limites”	que	pretende	dar	resposta	a	um	

grupo	 de	 clientes	 do	 CAO	 de	 S.	 Silvestre	 desenvolvendo	 atividades	 de	 promoção	

cognitiva	 em	 contexto	 da	 comunidade.	 “Colorir	 a	 Diferença”	 foi	 um	 projeto	 de	

promoção	das	competências	de	expressão	plástica	de	uma	das	clientes	do	CAO	de	S.	

Silvestre.	 Este	 centro	 e	 a	 Unidade	 de	 Montemor	 investiram	 também	 em	 projetos	

relacionados	com	a	ecologia,	e	também	estas	duas	Unidades	estiveram	envolvidas,	em	

parceria	 com	 a	 academia	 de	 dança	 Flic	 Flic	 na	 criação	 de	 um	 espetáculo	 de	 dança	

contemporânea	“projeto	UNIDÁ”.	A	Fundação	PT,	aprovou	um	projeto”	Janela	para	o	

mundo”	com	a	doação	de	tablets	que	permitirão	criar	uma	cultuar	digital	em	4	unidades	

(S.	Silvestre,	Tocha	Montemor	e	Dandélio)	

• No	 âmbito	 de	 imagem	 e	 comunicação	 foi	 criada	 a	 nova	 imagem	 do	

Dandélio,	foi	produzida	a	newsletter	numa	base	trimestral	e	foram	ainda	

divulgadas	 sistematicamente	 as	 atividades	 e	 projetos	 dinamizados	 na	

Instituição	ao	longo	do	ano.	

0
1

2
1

3

8

0
1 1

Distribuição	de	Projetos	de	Inovação



APPACDM de Coimbra – Relatório de Atividades 2015 
.................................................................................. 10 

• Na	vertente	da	Investigação	foram	produzidos	dois	estudos	na	área	da	

deficiência	intelectual	um	relacionado	com	a	qualidade	de	vida	e	outro	

ligado	 à	 fisioterapia	 em	 ligação	 com	 a	 Universidade	 de	 Aveiro	 e	 que	

estudou	 e	 desenvolveu	 instrumentos	 para	 trabalhar	 o	 equilíbrio	 das	

pessoas	com	deficiência.	

Relativamente	aos	objetivos	parcialmente	atingidos	identificam-se	dois:		

• a	 revisão	 dos	 processos	 chave,	 que	 resultou	 na	 revisão	 do	 PS5	

(seleção	e	recrutamento	e	processo	de	formação	de	colaboradores)	

ficando	por	concluir	o	processo	de	avaliação	de	desempenho.	

• Iniciou-se	 também	 a	 criação	 de	 imagens	 específicas	 de	 alguns	

produtos	e	serviços	produzidos	na	Instituição	sendo	que	o	processo	

carece	de	conclusão.	

O	único	objetivo	não	atingido	foi	a	finalização	da	página	web,	que	se	prevê	concluir	no	

inicio	do	próximo	ano.	
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3. QUALIDADE	DE	RESPOSTAS	E	SERVIÇOS	

	

Neste	 eixo	 foram	definidos	um	 total	 de	130	objetivos,	 tendo-se	obtido	uma	 taxa	de	

cumprimento	(ponderada)	de	79,62%.	

	

	

	
fig.6	

	

	

Do	total	de	objetivos,	10	eram	transversais	a	todas	as	respostas,	tendo	sido	obtida	uma	

taxa	de	cumprimento	de	75%.	

Estes	objetivos	definiam	taxas	de	cumprimento	de	atividades	para	todas	as	unidades	

associadas	 à	 aplicação	 de	 instrumentos	 relacionados	 com	 o	modelo	 de	 intervenção	

centrado	 na	 pessoa	 e	 que	 permitem	 obter	 resultados	 baseados	 em	 evidências,	

nomeadamente:	Perfil	funcional	pela	CIF,	escalas	de	qualidade	de	vida	adaptadas	a	cada	

grupo	etário	e	o	início	da	aplicação	da	SIS	que	possibilita	aferir	a	intensidade	necessária	

de	apoio.	Neste	âmbito	foram	também	traçados	dois	indicadores	de	performance	macro	

de	avaliação	da	intervenção:	taxa	de	cumprimento	de	PDIs	e	Taxa	de	cumprimento	das	

necessidades	 individuais	 identificadas.	 Destes	 objetivos	 todos	 foram	 integralmente	

alcançados	existindo	apenas	alguns	desvios	em	algumas	unidades	na	aplicação	da	SIS	e	

Escalas	de	QV.	
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Assim,	 apresentam-se	 dois	 gráficos	 que	 procuram	 demonstrar	 a	 evolução	 dos	

resultados,	nos	últimos	5	anos,	relativos	à	taxa	de	cumprimento	dos	planos	individuais	

e	à	taxa	de	cumprimento	das	necessidades	e	expectativas	dos	clientes.	

	

	

	
fig.	7	

	

	
fig.	8	

	

Outra	vertente	dos	objetivos	transversais	prende-se	com	os	resultados	da	aplicação	dos	

diversos	inquéritos	de	satisfação.	Foram	definidas	metas	a	atingir	quanto	à	participação	

dos	 diversos	 stakeholders,	 quanto	 à	 satisfação	 global	 e	 quanto	 às	 oportunidades	 de	

participação	e	envolvimento	de	clientes	e	 famílias.	Todas	as	metas	 foram	alcançadas	

exceto	a	satisfação	global	de	stakeholders,	ficando	1	ponto	percentual	abaixo	da	meta	

estabelecida	e	ao	nível	da	participação	de	colaboradores,	onde	a	taxa	de	participação	

ficou	1,5	pontos	percentuais	aquém	de	esperado.			

Os	gráficos	seguintes	apresentam	a	taxa	de	participação	em	inquéritos	de	satisfação	de	

clientes,	famílias	e	colaboradores	e	as	respectivas	taxas	de	satisfação.	
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fig.	9	

	

	

	
fig.	10	

O	processo	de	melhoria	continua	da	APPACDM,	permite	manter	o	nível	de	qualidade	

das	infraestruturas,	materiais,	equipamentos	ou	apoios.	Foi	definida	uma	meta	global	

de	26	planos	de	melhoria,	tendo	esta	sido	claramente	ultrapassada,	registando-se	um	

número	efetivo	de	41	planos.	

O	gráfico	seguinte	apresenta	a	distribuição	dos	projetos	de	melhoria	por	resposta	social:	
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fig.11	

	

O	eixo	da	Qualidade	de	Respostas	e	Serviços	comporta	também	objetivos	específicos	de	

cada	 resposta	 social	 e/ou	 serviço	 da	 organização.	 Seguidamente,	 são	 analisados	 os	

comportamentos	das	diversas	respostas/serviços	no	ano	de	2015.	

	

	

	

3.1	INTERVENÇÃO	PRECOCE	
	
Na	intervenção	precoce	foram	definidos	um	total	de	6	objetivos,	tendo	4	sido	atingidos,	

1	parcialmente	atingido	e	1	não	atingidos.	

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

decorrer	de	2015	foram	120	as	crianças	que	passaram	pela	intervenção	desta	equipa,	

mediante	um	processo	de	avaliação	e	intervenção.	

	fig.12	

	

Como	 se	pode	verificar	no	gráfico	 anterior,	 existe	uma	enorme	discrepância	entre	o	

número	 de	 crianças	 em	 acordo	 e	 as	 que	 estão	 a	 ser	 efetivamente	 apoiadas	 o	 que	

representa	um	enorme	esforço	para	toda	a	equipa.	
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A	sinalização	tem	diferentes	proveniências	que	estão	apresentadas	no	gráfico	seguinte.	

	

	
fig.13	

	

Continua	a	verificar-se	um	número	ainda	baixo	de	encaminhamentos	pelos	serviços	de	

saúde,	o	que	conduz	a	referenciações	tardias	e	que	são	depois	efetuadas	pelos	serviços	

de	educação	que	são	o	principal	referenciador.	

Apresentamos	 de	 seguida	 um	 gráfico	 que	 ilustra	 os	 diferentes	 contextos	 em	 que	

decorreu	a	intervenção.	

	

	
fig.	14	

	

O	 contacto	 com	 a	 Subcomissão	 é	 escasso,	 e	 prende-se	 sobretudo	 com	 emails,	

nomeadamente	 para	 comunicar	 à	 equipa	 alguma	 informação	 relevante,	 ao	 nível	 de	

formações,	legislação,	colaboração	em	estudos,	e	para	pedido	de	dados	concretos	de	

apoio	às	crianças/famílias.		

No	 final	 do	 ano,	 foram	 todas	 as	 ELI’s	 chamadas	 a	 inserir	 os	 dados	 relativos	 às	

crianças/famílias,	 numa	 base	 de	 dados	 nacional;	 esta	 base	 de	 dados	 duplica	 a	
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informação	existente	nos	dossiers	 individuais	 e	 constituiu	um	acréscimo	de	 trabalho	

para	os	profissionais.	

Dos	objetivos	definidos	em	plano	pretendia-se	aumentar	a	participação	das	Famílias.	

Neste	sentido	foi	realizada	uma	reunião	para	recolha	de	inputs,	contribuindo	para	uma	

melhor	planificação	de	serviços.	

Foi	elaborado	um	dossier	informativo	acessível	à	equipa,	com	a	legislação	em	vigor	e	

com	 os	 Guiões	 técnicos	 aplicáveis	 às	 respostas	 sociais	 da	 infância;	 foram	 adaptadas	

grelhas	de	registo	do	comportamento	com	base	na	Parentalidade	Positiva	(Barkley).	

A	divulgação	da	Eli,	em	especial	 junto	dos	serviços	de	saúde	foi	um	objetivo	atingido	

apenas	parcialmente,	foram	colocados	flyers	em	locais	como	a	Casa	de	Chá	ou	stands,	

em	 eventos	 em	 que	 APPACDM	 participou,	 contudo,	 outros	 públicos	 específicos	 não	

foram	cobertos.	

Foram	desenvolvidos	momentos	formativos	em	equipa,	não	sendo	possível	estabelecer	

contactos	com	outra	ELI,	com	o	intuito	de	benchlearning.		

	

	

	

3.2	CRECHE	E	PRÉ-ESCOLAR	
	 	

Para	esta	resposta	foram	definidos	7	objetivos,	tendo	sido	atingidos	5,	não	atingidos	1	

e	parcialmente	atingidos	1.	

Ao	nível	da	Creche	e	Pré-Escolar,	o	atraso	na	abertura	da	nova	estrutura	Dandélio	teve	

fortes	 repercussões	 no	 desenrolar	 das	 atividades,	 tendo	 sido	 assim	 necessário	

desenvolver	atividades	relativamente	diferentes	e	que	não	estavam	previstas	em	plano.	

Começamos	por	analisar	as	taxas	de	frequência	ao	longo	do	ano.	

Como	se	pode	verificar	pelo	gráfico	seguinte	em	especial	no	Jardim	de	Infância,	tem-se	

verificado	um	decréscimo	acentuado	de	frequência	em	especial	no	último	quadrimestre	

do	ano.	
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fig.	15	

	

Das	atividades	previstas	em	plano,	 foi	 lançado	o	projeto	“Venham,	connosco,	 florir	o	

Botânico”	 sendo	 este	 projeto	 desenvolvido	 em	 conjunto	 com	 o	 ITAP	 (alunas	 de	

Animação	Sociocultural),	o	Agrupamento	de	Escolas	Martim	de	Freitas	(alunas	do	Clube	

de	Dança),	o	CAO	de	São	Silvestre	(com	a	presença	dos	CAOboys)	e	a	Casa	de	Chá	do	

Jardim	da	Sereia.		

Foram	 introduzidos	 conceitos	 artísticos	 relacionados	 com	a	expressão	plástica	 tendo	

sido	criado	um	portfólio	de	trabalhos	artísticos.	

Foi	 elaborado	 um	 folheto	 relativo	 ao	 Projeto	 pedagógico	 que	 foi	 distribuído	 para	

divulgação;	e	foi	produzida	uma	apresentação	em	PowerPoint	para	o	Encontro	Nacional	

de	Auto-	representantes.	

Foi	analisada,	em	conjunto	com	a	Direção	Técnica,	o	interesse	e	possíveis	vantagens	de	

entrar	na	Rede	Weduc,	aguardando-se	a	transição	para	o	Dandélio	para	a	adesão	a	esta	

rede.	

O	contacto	com	uma	instituição	de	educação	pré-escolar	alemã,	iniciado	em	2014	foi	

interrompido,	devido	à	saída	do	elemento	de	contacto,	que	fazia	as	traduções	e	garantia	

a	troca	de	documentação.	
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Atendendo	 a	 que	 o	 edifício	 Dandélio	 não	 ficou	 concluído,	 houve	 necessidade	 de	

reorganizar	o	funcionamento	apenas	num	dos	edifícios	da	estrutura,	o	que	obrigou	a	

um	trabalho	acrescido.	

Contudo,	e	relativamente	ao	novo	Dandélio,	foi	já	criado	o	logotipo,	elaboradas	as	bases	

do	 projeto	 e	 construído	 um	 flyer	 de	 divulgação.	 Procedeu-se	 à	 articulação	 com	 os	

parceiros	 e	 foi	 delineada	 a	 articulação	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 formação	 aos	

colaboradores	 e	 parceiros.	 	 Foram	 também	 já	 adquiridos	 alguns	 dos	 equipamentos	

necessários,	continuando-se	a	desenvolver-se	atividades	que	visaram	a	angariação	de	

fundos	 tais	 como:	 a	 feira	 de	 boas	 vindas	 à	 Primavera;	 Feira	 do	 Outono;	 Arraial;	

Participação	no	Torneio	de	Futsal	Solidário,	em	Vila	Verde.	

	

	

	

3.3	CENTRO	DE	RECURSOS	PARA	A	INCLUSÃO	
	

Para	o	Centro	de	Recursos	para	a	Inclusão	(CRI)	foram	definidos	um	total	de	8	objetivos,	

tendo	sido	atingidos	6,	1	parcialmente	e	apenas	1	não	foi	atingido.	

Este	ano	letivo,	para	além	de	uma	aprovação	tardia,	o	Ministério	de	Educação	enviou	

uma	 lista	 nominal	 com	 os	 alunos	 a	 serem	 contemplados	 para	 apoio	 bem	 como	 os	

respetivos	tempos	de	apoio.	Esta	situação	gerou	muita	confusão	nas	escolas,	pois	a	lista	

enviada	pelo	Ministério	de	Educação	não	correspondia	às	necessidades	enviadas	pelas	

escolas,	criando	desigualdades	e	deixando	alunos	fora	do	apoio.	

O	ME	apresentou	o	Estudo	“Avaliação	das	Políticas	Públicas	–	Inclusão	de	Alunos	com	

Necessidades	Educativas	Especiais:	O	Caso	dos	Centros	de	Recursos	para	a	 Inclusão”.	

Este	 documento	 apresenta	 vantagens	 e	 constrangimentos	 à	 atuação	 dos	 CRI,	 mas	

reforça	a	sua	importância	na	inclusão	de	crianças	com	NEEs	de	caracter	permanente.	

Foi	ainda	realizado,	pela	APC	do	Porto	um	encontro	Nacional	de	CRIs	no	qual	a	

APPACDM	de	Coimbra	esteve	representada.		

Ao	nível	interno	foi	um	ano	muito	marcado	por	rotação	muito	elevada	dos	membros	da	

equipa.	Ao	longo	deste	ano	letivo	verificaram-se	6	saídas	de	técnicos	o	que	provocou	

destabilização	 na	 equipa,	 dos	 seus	 procedimentos	 e	 funcionamento	 e	 implicou	 um	
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trabalho	acrescido	de	novas	seleções	e	contratações,	tendo-se	verificado	dificuldade	de	

substituição	de	T.O.	

Ao	 longo	 do	 ano	 letivo	 2014-2015	 a	 equipa	 do	 CRI	 apoiou	 um	 total	 402	 alunos.	 A	

distribuição	de	alunos	apoiados	por	agrupamento	é	a	seguinte:	

	

		
fig.	16	

	

O	gráfico	seguinte	expressa	o	número	de	escolas	por	agrupamento,	foram	abrangidas	

um	total	de	69	escolas	nos	11	agrupamentos:	

	

	
fig.	17	
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Traduzir	o	manual	de	aplicação	do	“Cuestionario	de	Evaluación	de	la	Calidad	de	Vida	de	

Alumnos	Adolescentes”	(12	aos	18	anos),	de	Maria	Gomes-Vela	e	Miguel	Angel	Verdugo	

Alonso,	tendo	sido	apresentado	à	equipa,	tendo-se	aumentado	a	aplicação	em	166,6%	

relativamente	ao	ano	anterior.	

Foram	respondidas	100%	dos	pedidos	extra	de	avaliação	especializada	para	as	diversas	

áreas	de	intervenção,	num	total	de	65.		

Para	 alem	 dos	 apoios	 previstos,	 foram	 realizadas	 ações	 de	 sensibilização	 em	 6	

agrupamentos,	visando	a	sensibilização	para	a	inclusão,	a	prevenção	para	a	saúde	vocal	

ou	uma	maior	informação	sobre	áreas	específicas	de	apoio.	

Em	Arganil,	foram	desenvolvidos	recursos	materiais	para	estimulação	sensorial	na	UA	

multideficiência.	

A	 equipa	 do	 Centro	 de	 Recursos	 para	 a	 Inclusão	 (CRI)	 da	 APPACDM	 de	 Coimbra,	 o	

Agrupamento	 de	 Escolas	 Martim	 de	 Freitas	 e	 a	 Sleeklab	 -	 Laboratório	 de	 Ideias	 e	

Prototipagem,	dinamizaram,	no	dia	4	de	Junho	de	2015,	dia	da	escola	aberta	naquele	

agrupamento,	 uma	 atividade	 com	 drones	 (veículo	 aéreo	 não	 tripulado,	 controlado	

remotamente)	para	os	alunos	daquele	agrupamento.		A	ideia	de	realizar	esta	atividade	

surgiu	do	projeto	americano	“Taking	Autism	to	the	Sky”	 (http://taking-autism-to-the-

sky.blogspot.com),	criado	em	2012,	e	que	tem	como	objetivo	desenvolver,	através	de	

atividades	com	drones,	competências	sociais	em	indivíduos	com	Perturbação	do	Espetro	

do	Autismo	(PEA).	Através	da	captação	e	visualização	de	imagens	aéreas	em	tempo	real,	

é	 possível	 ao	 indivíduo	 com	 PEA	 ver	 o	 mundo	 à	 sua	 volta,	 literalmente,	 de	 outra	

perspetiva,	 o	 que	 é	 facilitador	 para	 o	 desenvolvimento	 e	 generalização	 desta	

competência	–		tomar	a	perspetiva	do	outro	-	a	outros	contextos.	

Duas	terapeutas	ocupacionais	num	projeto	de	doutoramento	em	Ciências	e	Tecnologias	

de	Informação	da	Faculdade	de	Ciências	e	Tecnologias	da	Universidade	de	Coimbra	pelo	

Dr.	Nuno	Castelhano,	com	o	objetivo	de	estudar	a	possibilidade	de	integração	de	jogos	

de	 computador	 em	 ambientes	 de	 estimulação	 sensorial.	 Algumas	 crianças	

acompanhadas	 nesta	 valência,	 participaram	 num	 jogo	 da	 malha	 virtual	 numa	 Sala	

Snoezelen.	

Foram	elaborados	2	documentos	gerais	para	o	CRI:	“Linhas	Orientadoras	do	CRI”	

e	 “Informação	 aos	 novos	 técnicos”	 que	 têm	 o	 propósito	 de	 sintetizar	 as	 principais	

informações/procedimentos	 para	 facilitarem	 a	 integração	 de	 novos	 técnicos	 no	 CRI,	
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foram	atualizadas	Its	e	FRs,	deu-se	continuidade	ao	arquivo	digital	e	à	atualização	da	

lista	de	potenciais	 clientes	para	CAO	e	FP.	Cada	área	 técnica	definiu	em	conjunto	os	

principais	sinais	de	alerta	da	sua	área	de	intervenção,	procedendo	à	elaboração	de	um	

documento	que	foi	apresentado	à	equipa	em	Julho	(Fisioterapia,	Terapia	Ocupacional,	

Psicologia	e	Terapia	da	Fala).	

Previa-se	 também	 a	 realização	 de	 reuniões	 periódicas	 de	 técnicos,	 que	 apenas	 se	

concretizaram	parcialmente.	Constrangimentos	verificados	aquando	da	construção	dos	

horários	não	possibilitou	reservarem	um	momento	comum	dificultando	a	articulação	

entre	os	técnicos	evidenciando	práticas	muitas	vezes	espartilhadas	e	individualizadas.	

O	único	objetivo	não	concretizado	foi	a	a	elaboração	de	um	livro	infantil.	

Gostaríamos	 de	 destacar	 a	 aprovação	 do	 projeto	 “Professor	 quero	 ler	 e	 Escrever”	

financiado	 pela	 Fundação	 Calouste	 Gulbenkian	 e	 que	 se	 encontra	 ainda	 em	

desenvolvimento.	

	

	

	

3.4	CENTRO	DE	ATIVIDADES	OCUPACIONAIS	
	

Para	 os	 4	 Centros	 de	 Atividades	 Ocupacionais	 foi	 definido	 um	 total	 de	 36	

objetivos,	 sendo	 14	 de	 S.	 Silvestre,	 9	 da	 Tocha,	 6	 de	 Montemor	 e	 7	 de	 Arganil.	 A	

percentagem	global	de	cumprimento	desta	valência	foi	de	86%.	

	

O	 Centro	 de	 Atividades	 Ocupacionais	 de	 S.	 Silvestre	 tinha	 definido	 um	 total	 de	 14	

objetivos,	tendo	sido	todos	atingidos	à	exceção	de	2	que	apenas	foram	parcialmente	

atingidos.	Estes	dois	objetivos	prendiam-se	com	atividades	direcionadas	para	Famílias	

nomeadamente	 a	 realização	 3	 atividades	 de	 participação	 e	 envolvimento	 e	 a	

organização	de	uma	atividade	bimestral.	No	âmbito	da	participação	familiar	foi	assim	

realizado	o	Festival	das	Sopas,	com	o	envolvimento	de	algumas	famílias	e	a	Festa	de	

Natal.		

Relativamente	 às	 atividades	 bimensais,	 foram	 efetuados	 registos	 fotográficos	

sistemáticos	das	atividades	desenvolvidas	nas	diferentes	áreas.	Continuou-se	ainda	a	

desenvolver	a	elaboração	do	Jornal,	bem	como	o	envio	pontual	de	produtos	elaborados	



APPACDM de Coimbra – Relatório de Atividades 2015 
.................................................................................. 22 

nas	áreas	produtivas	utilizando	os	circuitos	regulares.	Foi	também	realizada	uma	feira	

de	produtos.	

Este	 ano	 ficou	marcado	 pela	 implementação	 de	 8	 Projetos	 de	 Inovação,	 sendo	 que	

apenas	2	estavam	previstos	em	plano.	Assim,	foi	desenvolvido	um	projeto	para	aumento	

da	consciência	ecológica	e	junto	da	fundação	PT	foi	apresentada	uma	candidatura	para	

a	obtenção	de	tablets,	que	foi	aceite,	tendo-se	obtido	tablets	para	6	áreas,	abrangendo	

assim	mais	de	25%	das	áreas	do	Centro.	Foi	criado	um	novo	projeto,	“agir	100	limites”	

que	 visa	 responder	 a	 necessidades	 específicas	 de	 6	 clientes	 com	 perfis	 de	

comportamento	complexo,	desenvolvendo	grande	parte	das	atividades	em	contexto	da	

comunidade.		

Visando	 a	 intervenção	 no	 setor	 terapêutico	 foram	 desenvolvidos	 4	 novos	 projetos,	

todos	 em	 parceria	 com	 empresas	 ou	 serviços	 da	 comunidade.	 Com	 a	 Imagina	 foi	

implementada	a	aplicação	SYMBOL	Lab,	que	permite	criar	textos	com	imagens;	com	o	

ISEC	 foi	 iniciado	o	desenvolvimento	de	uma	aplicação	que	consiste	numa	casa	digital	

para	treino	de	capacidades	funcionais;	com	a	Sleeklab	iniciou-se	um	projeto	de	criação	

de	ajudas	técnicas	por	impressão	3D,	com	o	Jardim	botânico,	museu	machado	Castro	e	

exploratório	foi	desenvolvido	o	projeto	“A	cultura	também	é	para	nós”.		

Nas	 áreas	 produtivas	 foram	desenvolvidos	 dois	 projetos	 1	 na	 área	 das	 Pintas	 com	a	

criação	 do	 livro	 “colorir	 a	 diferença”	 e	 na	 área	 da	Olaria	 a	 convite	 da	 Biblioteca	 de	

Cantanhede	foi	desenvolvido	o	projeto	de	figuras	de	santos	tendo	sido	criadas	16	novas	

peças.	

No	 sector	 terapêutico	 para	 alem	 dos	 projetos	 de	 inovação	 já	 descritos	 foram	 ainda	

planificadas	e	efetuadas	as	compras	das	áreas	com	a	participação	de	clientes,	 foram	

incentivadas	 as	 participações	 em	 áreas,	 que	 não	 a	 de	 referência,	 bem	 como	 foi	 o	

estabelecimento	 de	 um	 roteiro	 de	 atividades	 específicas	 que	 permitiram	 aumentar	

fortemente	o	envolvimento	destes	clientes	na	dinâmica	do	centro.		

Nos	 setores	 produtivos	 internos,	 foi	 implementado	 o	 regulamento	 de	 gratificações	

estimulo	utente,	foram	desenvolvidos	novos	produtos	e	criados	portfólios	dos	produtos,	

bem	como	a	divulgação	 tanto	na	página	do	 facebook,	bem	como	em	vendas.	 Foram	

ainda	 elaborados	 e	 disseminados	 flyers	 sobre	 os	 serviços	 existentes	 (lavandaria,	

lavagem	auto,	costura).	
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Com	 os	 clientes	 em	 ASUs	 externos	 foram	 desenvolvidas	 2	 atividades	 de	 encontro	 e	

partilha,	bem	como	a	divulgação	do	projeto	ócio.	

Foram	 desenvolvidas	 ações	 de	 formação/	 informação	 para	 clientes,	 deu-se	

continuidade	ás	reuniões	de	auto	representantes	e	foi	iniciado	o	funcionamento	de	um	

grupo	de	promoção	cognitiva.	

Ao	 nível	 de	 funcionamento	 procurou-se	 melhorar	 a	 informação	 e	 participação	 de	

colaboradores,	 mediante	 reuniões	 e	 a	 criação	 de	 instrumentos	 facilitadores	 de	

comunicação	e	gestão	quotidiana.	Foram	mantidas	atividades	de	bem-estar	e	interação	

entre	colaboradores.	

Outra	 das	 áreas	 de	 investimento	 foram	 os	 8	 projetos	 de	 melhoria,	 visando	 a	

requalificação	de	40%	das	áreas	internas,	nomeadamente:	no	sector	terapêutico	foram	

intervencionadas	as	áreas	Planeta	e	oásis,	criando	condições	específicas	de	resposta	a	

necessidades	específicas	de	clientes.		Foram	alteradas	duas	casas	de	banho	substituindo	

banheiras	 por	 polibans	 o	 que	 favorece	 autonomia.	 Foi	 efetuado	o	 diagnóstico	 do	 ar	

condicionado	estando	prevista	a	sua	reparação	para	o	próximo	ano.	

Foram	 pintados	 e	 colocadas	 calhas	 numa	 das	 alas	 e	 o	 acolhimento	 foi	 pintado	 e	

reorganizado.	Nos	Jardins	foram	construídas	caixas	para	a	horta	pedagógica.	Foi	ainda	

concluída	 com	 a	 cobertura	 da	 lavagem	 auto	 permitindo	 uma	maior	 laboração	 desta	

área.		

Por	último	destacamos	o	lançamento	do	livro	“para	além	do	obvio”	e	da	adesão	que	o	

mesmo	tem	apresentado	por	parte	de	outras	instituições	ou	serviços.	

	

No	Centro	de	Atividades	Ocupacionais	da	Tocha,	com	vista	à	melhoria	da	qualidade	da	

intervenção,	 procurando	 diagnosticar	 as	 necessidades	 específicas	 dos	 clientes,	 em	

especial	 no	 domínio	 da	 comunicação	 e	 linguagem.	 Foi	 estudada	 a	 possibilidade	

diversificar	 e	 aumentar	 as	 especialidades	 o	 apoio	 técnico	 com	 a	 contratação	 de	 um	

técnico	 de	 reabilitação,	 contudo	 apurou-se	 não	 haver	 indicadores	 financeiros	

suficientes	 para	 garantir	 a	 correta	 avaliação	 da	 situação	 financeira	 do	 CAO	 que	

permitisse	avançar	com	esta	decisão.	Foi,	contudo,	contratada	uma	monitora	e	criada	

de	mais	uma	área	ocupacional	que	permitiu	o	diagnóstico	do	potencial	laboral	de	um	

grupo	de	9	alunos	de	CAO	que	não	encontravam	nas	áreas	existentes	a	sua	realização	
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ocupacional.	 A	 continuidade	 da	 área	 estava	 dependente	 na	 sua	 sustentabilidade	

financeira,	pelo	que	a	área	foi	extinta	a	31	de	julho.	

Após	 a	 análise	 dos	 equipamentos/	 materiais	 que	 seriam	 necessários	 às	 áreas	 de	

intervenção,	elegeu-se	consensualmente	a	área	da	educação	física.	Foi	realizada	uma	

Mega-Aula	de	Zumba	que	gerou	receitas	no	valor	de	1090.50€	de	inscrições	e	225€	de	

donativos.	Angariada	a	receita	necessária,	fez-se	a	aquisição	de	equipamentos	para	esta	

área.	

Nas	 áreas	de	produção	o	CAO	colaborou	na	 construção	de	 camas	de	3	 clientes	 e	 as	

cabeceiras	 para	 as	 3	 camas,	 para	 clientes	 da	 residência	 autónoma	 com	 recurso	 a	

diferentes	materiais:	metal	e	madeira.	Na	área	agrícola	as	atividades	previstas	para	o	

projeto	 de	 sustentabilidade	 sofreram	 alteração	 em	 virtude	 da	 saída,	 em	 maio,	 do	

Engenheiro	Agrícola	responsável,	tendo-se	em	novembro	contratado	um	novo	técnico,	

reformular	o	projeto	e	iniciado	a	sua	execução,	contudo	foram	requalificadas	as	estufas,	

foi	montado	um	sistema	de	aquoponia	e	requalificados	alguns	dos	anexos.	

O	desempenho	financeiro	das	áreas	produtivas	foi	melhorado	mediante	o	diagnóstico	

dos	custos/proveitos	das	áreas	produtivas,	foi	mantida	a	prestação	de	serviços	da	Área	

de	 Serviços	Oficinais	 e	 foi	 criada	a	 área	de	 culinária.	 Foram	criados	 instrumentos	de	

melhor	controle	dos	custos	e	receitas	e	implementados	os	procedimentos	de	controle	

das	áreas.	Foi	desenvolvida	uma	nova	imagem	para	os	produtos	da	área	de	culinária.	

Verificou-se	um	aumento	de	5606.91€	nas	receitas	das	áreas	produtivas.	

Ao	 nível	 da	 participação	 de	 todos	 os	 atores	 da	 comunidade	CAO	 foram	 realizadas	 3	

parcerias	 em	 função	das	 temáticas	propostas	pelos	 clientes:	 Instituto	da	Droga	e	da	

Toxicodependência;	 Centro	 de	 Saúde	 de	 Cantanhede;	 Bombeiros	 Voluntários	 de	

Cantanhede.	 Estas	 parcerias	 permitiram	 a	 realização	 de	 3	 workshops:	 substâncias	

aditivas	 e	 comportamentos	 de	 risco;	 nutrição;	 procedimentos	 de	 emergência	 e	

segurança.	

Foi	concretizado	um	projeto	de	voluntariado	em	grupo.	Com	a	colaboração	da	Junta	de	

Freguesia	 selecionou-se	 como	 principal	 necessidade	 a	 sensibilização	 da	 comunidade	

para	a	importância	da	manutenção	da	higiene	e	limpeza	da	via	pedonal	e	ciclovia	que	

une	a	vila	da	Tocha	à	praia	da	Tocha.	
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Promoção	 da	 imagem	 da	 instituição	 enquanto	 referência	 na	 resposta	

especializada	à	PCDI	 foi	proposta	uma	parceria	à	Universidade	de	Aveiro,	no	projeto	

sobre	as	barreiras	locais	à	acessibilidade	da	PCDI.	Encontra-se	em	fase	de	análise	por	

parte	da	UA.	Na	comunidade	foram	realizados	o	III	Torneio	de	Futebol	CAO/FP,	“Desafio	

de	Orientação”	na	Quinta	da	Fonte	Quente.	

	

No	 Centro	 de	 Atividades	 Ocupacionais	 de	 Montemor	 estavam	 definidos	 6	

objetivos,	 dos	 quais	 apenas	 1	 não	 foi	 executado	 e	 outro	 foi	 apenas	 parcialmente	

atingido.	

O	 incremento	da	participação	e	cidadania	dos	clientes	 foi	o	grande	enfoque.	 	 Foram	

desenvolvidas	um	total	de	61	atividades	sendo	25	na	área	da	música	e	21	na	área	do	

desporto.	Destacam-se	ainda	a	realização	da	semanas	divertidas		e	da	colónia	de	férias	

que	 permitiram	 a	 realização	 de	 atividades	 nunca	 antes	 experienciadas	 por	 estes	

clientes.	

Procurando	 incrementar	 a	 formação	 e	 conhecimentos	 técnicos	 dos	 colaboradores,	

foram	 selecionados	 e	 distribuídos	 artigos	 de	 caracter	 cientifico,	 bem	 promovida	 a	

formação	em	áreas	temáticas	específicas.	

Ao	nível	da	promoção	e	visibilidade	da	organização	e	da	articulação	com	a	comunidade	

a	unidade	de	Montemor	esteve	presente	na	IV	Taça	de	Remo	INDOOR	,	no	Festival	do	

Arroz	e	da	Lampreia	na	Festa	da	Cereja	da	Abrunheira	e	na	Feira	de	Ano	em	Montemor.	

Efetuou	visitas	e	atividades	em	outras	 instituições	tanto	 ligadas	à	 infância	como	com	

idosos	 e	 desenvolveu	 uma	 campanha	 de	 sensibilização	 ambiental	 na	 localidade	 de	

Montemor-o-Velho	“projeto	Estrelas	do	ambiente”.	

Com	vista	à	sustentabilidade	económica	financeira	da	organização	foram	realizados	3	

eventos	que	incluíram	um	jantar,	um	concerto	e	uma	caminhada.			

Ao	 nível	 das	 áreas	 produtivas	 foram	 desenvolvidos	 dois	 novos	 produtos	 e	 foi	

desenvolvida	uma	parceria	para	a	apanha	de	piripiris	que	embora	sendo	uma	atividade	

temporária	foi	muito	bem	acolhida	pelos	clientes.	

Foi	 celebrado	 1	 novo	 contrato	 ASU	 o	 segundo	 não	 se	 concretizou	 por	 falta	 de	

autorização	da	família.	

Não	foi	concretizado	a	realização	do	encontro	sobre	o	envelhecimento	das	pessoas	com	

deficiência.	
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No	Centro	de	Atividades	Ocupacionais	de	Arganil,	dos	6	objetivos	definidos	em	plano,	

apenas	1	foi	atingido	parcialmente.	Nesta	unidade	foram	alargados	os	acordos	para	mais	

10	 clientes,	 tendo-se	 encetado	 inúmeros	 contatos	 na	 comunidade.	 Existem	 clientes,	

mas	o	fato	de	não	existir	lar	tem	dificultado	as	admissões.		

Em	termos	internos	a	equipa	foi	reforçada	com	1	TO	(embora	a	tempo	parcial).		

Ao	nível	da	terapia	da	fala	continuou	a	avaliação	especializada	de	clientes	internos	e	foi	

iniciado	 um	 trabalho	 tanto	 de	 formação	 de	 colaboradores	 para	 a	 importância	 da	

comunicação	 com	 os	 clientes,	 bem	 como	 a	 construção	 de	materiais	 que	 facilitem	 a	

introdução	de	pistas	visuais	comunicativas,	a	 intervenção	na	motricidade	oro	facial	e	

disfagia	foi	apenas	iniciado	com	a	sinalização	das	situações.		

Foi	 criado	 um	 grupo	 de	 precursão	 na	 área	 da	 música	 e	 promovidas	 ações	 de	

consciencialização	social.	

Foram	efetuadas	obras	nos	balneários	e	melhoras	as	condições	da	sala	de	convívio	e	na	

sala	de	estimulação	sensorial.	

	

	

	

3.5	FORMAÇÃO	PROFISSIONAL	
	

Nesta	 Resposta	 estavam	 definidas	 em	 plano	 13	 atividades	 tendo	 sido	 atingidas	 9,	 3	

parcialmente	e	uma	não	foi	executada.	

Este	ano	foi	marcado,	no	contexto	da	formação	profissional,	por	dificuldades,	incertezas	

e	indefinições.	A	primeira	decorreu	da	não	abertura	de	candidaturas	ao	financiamento	

para	o	ano	de	2015,	tal	como	seria	de	esperar	com	o	início	do	programa	Portugal	2020,	

sendo	efetuado	um	Pedido	de	Alteração	para	prorrogar	o	projeto	que	estava	a	decorrer,	

inicialmente	até	junho,	mas	que	se	prolongou	até	dezembro.	Na	sequência	deste	corte	

foi	necessário	proceder	ao	pagamento	de	todas	as	despesas	já	efetuadas,	para	serem	

apresentadas	 em	 reembolso	 para	 serem	efetivamente	 ressarcidas.	 Tal	 facto	 colocou	

graves	constrangimentos	de	tesouraria.		

Outro	constrangimento	surgiu	no	 final	do	ano	e	prendeu-se	com	a	não	abertura	das	

candidaturas	 e	 desconhecimento	 sobre	 a	 possibilidade	de	 financiamento	ou	não	em	
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janeiro.	Tal	levou	a	reunir	com	os	formandos	colocando-os	a	par	da	situação	e	deixando	

ao	seu	critério	o	regresso	no	início	de	janeiro,	por	não	pudermos	garantir	o	pagamento	

de	apoios	sociais.	Em	todo	este	processo	gostaríamos	de	realçar	o	papel	da	Plataforma	

que	integra	a	Humanitas,	a	Fenacerci,	a	FAPCC	e	a	FORMEM	e	que	foi	determinante	da	

resolução	desta	situação.	Consideramos	que	a	participação	nestas	federações	foi	fulcral	

nomeadamente	a	participação	ativa	na	FORMEM	pois	não	só	permitiu	termos	acesso	a	

informação	disponível	mas	sobretudo	fazermos	chegar	as	nossas	preocupações	a	quem	

de	direito.		

Na	sequência	dos	problemas	de	tesouraria	e	da	demora	de	análise	de	reembolsos,	a	

partir	do	2º	semestre	alteraram-se	os	procedimentos	de	submissão	dos	pedidos	que	já	

se	mantinham	há	alguns	anos.	Assim,	passou-se	atualizar	o	registo	de	execução	do	SIIFSE	

e	a	submeter	o	pedido	de	reembolso	nos	10	dias	imediatos	ao	período	de	2	meses	ao	

qual	o	mesmo	era	reportado,	deixando	de	haver	o	hiato	de	1	mês.		

No	 polo	 Montemor-o-Velho	 foram	 efetuados	 ajustes	 na	 equipa	 da	 formação	

profissional.		

Foram	desenvolvidas	2	atividades	não	previstas	em	plano,	mas	que	 são	 importantes	

para	a	dinâmica	da	formação	e	de	atividades	associadas:		

	

1. Apresentação	de	um	pedido	de	alargamento	da	certificação	para	a	área	

de	mecânica,	 despachado	 favoravelmente	 já	 no	 início	 de	 2016,	 e	 que	

permitirá	alargar	a	oferta	formativa	neste	domínio.	Prevê-se	desta	forma	

alargar	não	só	o	tipo	de	oferta,	mas	começar	a	desenvolver	formação	na	

cidade	de	Cantanhede	e	seus	arredores.	

2. Renovação	 da	 credenciação	 do	 Centro	 de	 Recursos	 para	 o	 Centro	 de	

Emprego	da	Figueira	da	Foz	que	permite	que	se	continue	a	desenvolver	

as	 atividades	 de	 IAOQE,	 Apoio	 à	 Colocação	 e	 Acompanhamento	 Pós	

Colocação.	

Das	atividades	previstas	em	plano:		

Foi	apoiado	todos	os	casos	encaminhados	pelo	centro	de	emprego,	um	total	de	22	casos	

em	processo	de	de	IAOQE	o	que	correspondeu	a	uma	taxa	de	execução	face	ao	previsto	

de	88%	
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Foram	 realizados	 percursos	 formativos	 com	 206	 PCDI´s,	 em	 12	 áreas	 formativas	

diferenciadas	(5	áreas	em	Coimbra,	1	em	Arganil,	3	em	Montemor	e	3	na	Tocha).	Este	

número	excedeu	o	previsto	(96)	atendendo	a	desistências	que	foi	necessário	substituir.	

Em	termos	de	volume	realizado	face	ao	previsto	a	taxa	foi	de	78%.	A	taxa	de	desistência	

foi	de	4,9%	e	a	de	exclusão	foi	de	16%.	Relativamente	aos	formandos	que	concluíram	os	

percursos	a	taxa	de	aproveitamento	foi	de	96%.	Dos	que	concluíram	a	taxa	de	colocação	

foi	de	50%.	

Foi	 realizada	apenas	uma	das	duas	ações	de	formação	contínua	previstas	no	polo	de	

Montemor-o-Velho	(MOV)	

No	apoio	à	colocação	foram	apoiadas	16	pessoas	4	desistiram	e	dos	que	concluíram	86%	

foram	colocados	em	mercado	aberto.		

No	acompanhamento	pós	colocação,	em	candidatura	foram	previstos	16	participantes,	

foram	 acompanhados	 14,	 8	 mantem-se	 ainda	 em	 apoio	 e	 dos	 6	 que	 concluíram,	 3	

mantiveram	o	vínculo	contratual	(50%).	

Foi	 criado	 um	 guião	 de	 elaboração	 do	 PDI	 em	 contexto	 formativo	 e	 foi	 feito	 um	

levantamento	em	Coimbra	dos	formandos	que	desde	de	2010	concluem	os	percursos	

formativos,	por	forma	a	ajudar	na	definição	de	indicadores	na	candidatura	para	2016.	

Ao	 nível	 de	 atividades	 de	 divulgação	 da	 oferta	 formativa	 e	 da	 sensibilização	 da	

comunidade	 empresarial	 no	 Café	 de	 Santa	 Cruz,	 o	 encontro	 “Conversas	 de	

Café...Emprega	 Coimbra”	 sobre	 a	 temática	 da	 Inclusão	 no	 Mercado	 Laboral	 e	 que	

envolveu	 a	 APPACDM,	 o	 CLDS	 e	 a	 APRE.	 Foi	 feita	 uma	 apresentação	 sobre	 a	 oferta	

formativa	da	APPACDM	enquanto	potenciadora	da	 empregabilidade.	 Em	Montemor,	

Arganil	 e	 Tocha	 foram	desenvolvidas	 ações	 com	as	 escolas	 no	 sentido	 de	 divulgar	 e	

favorecer	o	encaminhamento	de	formandos.		

Em	 todos	 os	 polos	 forma	desenvolvidas	 atividades	 na	 comunidade	 (MOV	 -atelier	 de	

cozinha	no	festival	do	arroz,	Coimbra-	Feira	de	emprego	dos	alunos	da	FEUC,	Rua	dos	

saberes,	Festival	do	Crochet	Social;	Arganil	coffee	break	da	exposição	45	anos	na	Câmara	

de	Arganil.	
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3.6	LARES	RESIDENCIAIS	
	

Nos	 lares	 foram	 definidas	 um	 total	 de	 16	 objetivos.	 Foram	 executados	 11,	 2	

parcialmente	e	3	não	executado.	

O	Lar	de	Montes	Claros	sofreu	alteração	significativa	na	sua	equipa,	com	a	reformulação	

do	Colégio,	duas	colaboradoras	transitaram	definitivamente	para	esta	valência	e	entrou	

uma	nova	colaboradora	o	que	se	refletiu-se	na	dinâmica	de	funcionamento.	

Em	termos	dos	3	objetivos	definidos	em	plano	dois	foram	atingidos	nomeadamente	a	

realização	 de	 passeios	 em	 especial	 no	 período	 de	 férias	 e	 o	 desenvolvimento	 de	

atividades	 lúdicas	 com	 a	 presença	 de	 um	 voluntário.	 Lamentavelmente	 estas	 foram	

interrompidas	com	a	saída	do	voluntário.	Os	procedimentos	específicos	sobre	saídas,	

não	foi	executado.	

No	Lar	de	S.	Silvestre	o	foi	colocado	grande	enfoque	no	envolvimento	e	participação	de	

clientes	 famílias	 e	 colaboradores.	 Foram	 realizadas	 26	 reuniões	 com	 clientes	 e	 ou	

famílias	 para	 levantamento	 de	 necessidades	 e	 3	 reuniões	 gerais	 de	 famílias	 para	

envolvimento	 e	 participação	 na	 dinâmica	 de	 funcionamento.	 Com	 os	 colaboradores	

foram	realizadas	15	reuniões.		

O	Lar	contou	com	a	colaboração	de	3	voluntários	nas	primeiras	semanas	de	Agosto	o	

que	permitiu	organizar	umas	férias	divertidas	e	de	setembro	a	dezembro	2	voluntário	

durante	2	horas	por	semana.	

Foram	organizados	passeios	e	os	clientes	participaram	em	9	atividades	na	comunidade.	

Não	foi	organizada	a	atividade	de	angariação	de	fundos.	

No	Lar	da	Tocha	e	residência	autónoma	pretendia-se	realizar	pelo	menos	seis	reuniões	

de	Clientes	de	Lar	

As	reuniões	com	clientes	são	já	uma	prática	habitual	servindo	para	fazer	levantamento	

de	expectativas,	necessidades,	desejos,	vontades,	entre	outras	situações	que	possam	

ser,	em	conjunto,	analisadas	e	realizadas.	Foi	realizada	reunião	junto	dos	significativos	

para	passagem	de	informação	de	ambas	as	partes.	

A	divulgar	o	Serviço	Temporário	de	Apoio	à	Família	(STAF)	não	foi	realizada,	uma	vez	

que	com	o	licenciamento	a	capacidade	foi	reduzida	de	22	para	20	lugares	pelo	que	surgiu	

alguma	dificuldade	em	responder	de	forma	assídua	a	situações	referentes	a	STAF.		
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Foi	realizado	um	estudo	sobre	as	possíveis	parcerias	com	médicos	ou	entidades	médicas,	

contudo	as	despesas	seriam	insuportáveis.	Entretanto	surgiu	a	possibilidade	de	realizar	

uma	parceria,	inicialmente,	informal	com	uma	médica,	Dra.	Alcina,	que	responderia	as	

nossas	 necessidades	 básicas	 (medicina	 familiar,	 passagem	 de	 receitas)	 contudo	 iria	

necessitar	do	sistema	da	passagem	de	receitas	no	Lar	Residencial	para	poder	exercer	as	

funções	a	qual	se	dispunha	de	forma	gratuita.	

Foi	 realizado	 um	 evento	 de	 angariação	 de	 receitas	 e	 divulgação	 da	 Instituição	 em	

parceria	com	Night	Runners	Cantanhede	foi	realizada	uma	caminha	e	corrida	de	Natal	

onde	haveria	receitas	em	géneros	doados	aos	Lares	da	Tocha	em	simultâneo	foi	possível	

divulgar	a	instituição.	

O	Lar	Residencial	desenvolveu,	em	parceria	com	a	Unidade	de	Saúde	de	Cantanhede,	

um	 conjunto	 de	 Workshops	 onde	 foi	 possível	 abordar	 diferentes	 temas	 em	

componentes	 teóricas	 e	 práticas	 nomeadamente	 na	 área	 da	 Diabetes,	 Hipertensão,	

Nutrição,	 práticas	 de	 higiene	 com	 os	 Clientes	 que	 apresentam	 mobilidade	

reduzida/acamados,	Transferências	e	cuidados	de	higiene	no	colaborador.	

No	mês	de	Agosto	foram	realizadas	semanas	de	atividades	diversificadas	que	foram	de	

encontram	aos	desejos	dos	clientes	com	surpresas	prazerosas	para	os	mesmos.		

Requalificar	a	área	da	residência	autónoma	era	também	um	objetivo	prioritário,	a	área	

da	residência	autónoma	apresenta	uma	estrutura	bastante	danificada,	 foi	construído	

uma	cozinha	de	raiz	com	colaboração	assídua	dos	clientes,	colaboradores	e	voluntários.	

Foi	adquirido	e	instalados	armários	de	roupa	para	os	clientes	para	que	estes	tivessem	

um	espaço	para	arrumação	e	organização	de	toda	a	sua	roupa,	todas	as	janelas	foram	

alteradas	bem	como	a	porta	que	será	a	entrada	principal	da	residência.		

Para	o	ano	2016	perspetiva-se	a	continuidade	de	requalificação	da	área	de	residência	

ao	nível	da	aquisição	de	material	de	quarto	(camas,	colchões,	tapetes,	roupas	de	cama,	

cortinas	de	quarto),	de	sala	de	estar	e	quarto	de	arrumos.	

Ao	 nível	 da	 consolidação	 da	 dinâmica	 de	 funcionamento	 e	 equipa	 técnica	 do	 lar	

residencial	de	autónomos	a	equipa	de	trabalho	e	modo	de	funcionamento	foi	sofrendo	

alterações/evoluções.	Numa	fase	inicial	todas	as	horas	de	funcionamento	da	residência	

autónoma	eram	supervisionadas	por	diferentes	colaboradores.	Assim	que	houve	rotina	

implementada	 e	 assertiva	 passou	 a	 ter	 apenas	 um	 colaborador	 de	 referência,	 um	
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coordenador	 e	 um	animador.	 Este	processo	quer	 a	 nível	 de	práticas	 quer	 a	 nível	 de	

consolidação	de	funcionamento	teve	uma	evolução	singular	e	positiva.		

Proporcionar	aos	Colaboradores	e	Clientes	um	rastreio	auditivo,	foi	apenas	executado	

parcialmente	estando	agendada	a	sua	concretização	para	2016.	

	

	

	

3.7	APOIO	DOMICILIÁRIO	
	

Uma	análise	aos	resultados	obtidos	durante	o	ano	de	2015,	reflete	a	execução	de	100%	

dos	 objetivos	 planeados	 para	 a	 resposta	 social	 de	 SAD,	 traduzindo	 assim	 o	 esforço	

contínuo	de	melhoria	da	qualidade	desta	resposta.	Para	além	dos	objetivos	específicos,	

foram	 atingidos	 3	 dos	 4	 objetivos	 nos	 quais	 se	 previa	 o	 envolvimento	 de	 todas	 as	

respostas	sociais.		

Como	pontos	 fortes,	 tradutores	do	esforço	desta	 resposta	na	melhoria	 contínua	dos	

seus	serviços,	destacamos	os	seguintes:	

	

• Acordo	integral	do	acordo	de	cooperação;	

• Envolvimento	e	participação	das	famílias	e	prestadoras	de	apoio	com	o	

serviço,	traduzido	no	número	de	reuniões	realizadas	(33	reuniões	onde	

esteve	presente	pelo	menos	um	 familiar	 da	 PCDI;	 e	 36	 reuniões	 onde	

estiveram	presentes	as	cuidadoras/	elementos	das	entidades	parceiras)	

e	na	taxa	de	participação	nos	 inquéritos	de	satisfação	relativos	ao	ano	

2014	 (89%	 de	 participação	 das	 famílias	 e	 100%	 de	 participação	 dos	

colaboradores);	

• Continuidade	de	trabalho	em	equipa	multidisciplinar	e	articulação	entre	

valências	(CAO	e	SAD)	resultando	numa	intervenção	global	e	maior	fluxo	

de	informação	sobre	a	pessoa	apoiada;	

• Identificação	e	elaboração	de	documentos	necessários	à	 integração	no	

Sistema	de	Gestão	da	Qualidade.	
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3.8	CENTRO	DE	MEDICINA	FÍSICA	E	DE	REABILITAÇÃO		
	

Dos	 5	 objetivos	 definidos	 2	 foram	 atingidos,	 2	 realizados	 parcialmente	 e	 1	 não	

executado.	

O	ano	de	2015	foi	marcado	pela	procura	do	aumento	da	faturação	e	maximização	da	

resposta	dos	tratamentos	de	fisioterapia.	

O	numero	de	credenciais	faturadas	à	ARS-C	aumentou	em	100	requisições	em	face	de	

2014.	Para	isso	contribuiu	o	alargamento	de	horário	de	consultas	(resposta	célebre	a	

primeiras	consultas	e	consultas	urgentes)	e,	consequente,	preenchimento	de	todos	os	

espaços	de	marcação	de	tratamentos.		

Contudo,	a	faturação	das	credenciais	dos	clientes	internos	diminuiu,	devido	ao	atraso	

na	validação	das	mesmas	pela	ARS-C.	Este	atraso	deve-se	ao	pedido	da	ARS-C	de	que	

cada	credencial	seja	acompanhada	por	relatório	médico	de	cada	cliente	e,	comprovativo	

de	frequência	na	valência	atestado	pela	Segurança	Social.	

Relativamente	aos	objetivos	definidos	em	plano:	

Os	serviços	do	CMFRSS	foram	disponibilizados	junto	da	ACP	e	do	ADSE.	O	acordo	com	a	

ACP	está	confirmado,	faltando	apenas	a	assinatura	do	protocolo.	A	ADSE	tem	o	pedido	

de	 protocolo	 efetivado	 desde	 janeiro-2015,	 na	 plataforma	 online	 e	 até	 agora	 sem	

resposta.	

Rentabilização	 dos	 consultórios	 do	 CMFR	 através	 do	 aluguer	 de	 instalações	 para	

consultas	 (medicinas	 alternativas),	 a	 divulgação	 foi	 efetuada,	 contudo	 não	 existiu	

procura.	

Foi	 organizada	 uma	 atividade	 de	 Paintball	 representando	 um	 resultado	 de	 cerca	 de	

200€.	A	atividade	de	passeio	btt	e	caminhada	não	foram	executadas.	A	sensibilização	

para	a	cinesioterapia	não	foi	efetuada.	
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3.9	CASA	DE	CHÁ	
	

Dos	6	objetivos	definidos	2	foram	atingidos	1	parcialmente	e	3	não	atingidos.	

Este	 não	 foi	 um	 bom	 ano	 para	 o	 funcionamento	 da	 casa	 de	 chá.	 Constatou-se	 uma	

redução	acentuada	de	clientes,	problemas	na	dinâmica	de	funcionamento,	o	que	levou	

a	ter	de	ser	repensada,	tendo-se	retirado	a	componente	prática	do	curso	de	formação	

de	mesa	 e	 bar.	 Verificaram-se	 problemas	 com	 os	 colaborador	 e	 grandes	 atrasos	 na	

aprovação	dos	estágios	profissionais	por	parte	do	IEFP,	o	que	levou	a	ter	de	se	contratar	

mais	 um	 colaborador.	 Teve	 de	 ser	 cessado	 um	 dos	 contratos	 ASU	 por	 quebra	 de	

confiança	com	a	jovem.	No	final	do	ano	foi	contratada	uma	colaboradora	para	fazer	a	

coordenação	no	local.	

Relativamente	aos	objetivos	definidos,	 foi	dada	continuidade	à	organização	de	festas	

temáticas	e	à	promoção	de	eventos	 culturais	e	artísticos,	destacamos	a	presença	de	

António	Zambujo	e	dos	Dead	Combo.	O	objetivo	de	lançamento	de	um	novo	produto	de	

dois	em	dois	meses	foi	iniciado,	mas	não	teve	continuidade.	Não	foi	divulgado	o	aluguer	

de	espaço	para	eventos	e	o	equilíbrio	financeiro	também	não	foi	alcançado.	

	

	

	

3.10	CENTRO	DE	FÉRIAS	QUINTA	DA	FONTE	QUENTE	
	

As	atividades	propostas	para	o	ano	de	2015,	na	valência	de	economia	social	“Centro	de	

Férias	Quinta	da	Fonte	Quente”,	tiveram	como	principal	objetivo	manter	a	viabilidade	

económica	 e,	 continuar	 a	 contribuir	 como	 meio	 de	 apoio	 financeiro	 e	 social	 no	

panorama	global	da	APPACDM	de	COIMBRA.	

As	principais	diretrizes	foram	aumentar	o	numero	de	estadias	e	o	bem-estar	geral	dos	

clientes,	com	vista	a	fidelizar	os	clientes	do	turismo	social.	

Foram	definidos	12	objetivos	em	plano	tendo	sido	executados	7,	3	parcialmente	e	2	não	

foram	executados.	
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Foram	planeadas	 e	 divulgadas	 "colónias	 abertas"	 destinadas	 a	 jovens	 dos	 10	 aos	 14	

anos,	em	férias	escolares.	No	total	recebemos	9	interessados	que	se	materializaram	em	

3	inscrições.	

Dinamização	de	atividades	a	clientes	externos	específicos,	 resultou	num	aumento	de	

estadias	 tendo-se	atingido	8161	estadia	em	quarto	e	1122	em	acampamento	e	num	

aumento	da	 taxa	de	satisfação	de	2,5%,	 fixando-se	nos	78,94	 (serviços	gerais	–	88%,	

instalações	–	77,92%,	atividades	–	70,89%).	

Foram	acolhidas	as	colónias	de	férias	de	CAO	-	S.	Silvestre,	Montemor	e	Arganil.	

Foi	organizado	um	convívio	entre	voluntários	do	CFQFQ,	O	CFQFQ	participou,	pelo	10.º	

ano,	em	mais	uma	Expofacic	(feira	regional).	Esta	iniciativa	tem	como	objetivo	divulgar	

a	 valência	do	CFQFQ	e	da	APPACDM	no	 seu	 todo,	assim	como	contribuir	 como	uma	

receita	 extra	 de	 encaixe	 financeiro.	 Foi	 iniciada	 Ginástica	 Laboral	 com	 objetivo	 de	

aumentar	a	motivação	e	diminuir	o	nível	de	stress	dos	colaboradores,	contudo	a	partir	

de	maio	com	o	aumento	do	volume	de	trabalho	teve	de	ser	interrompida.		

Relativamente	à	Renovação	do	Parque	Aventura	de	modo	a	reduzir	custos	foi	adquirida	

uma	 estrutura	 móvel	 de	 slackline	 para	 enriquecimento	 da	 atividade	 de	 Parque	

Aventura.	O	custo	foi	reduzido	e	fácil	de	renovar.	Os	clientes	receberam	muito	bem	esta	

novidade,	sobretudo	o	publico	mais	juvenil.	

Iniciou-se	 a	 elaboração	 do	 projeto	 de	 requalificação	 e	 aguarda-se	 a	 abertura	 de	

candidaturas.		

Não	foram	executa	as	as	minicolónias	de	férias,	nem	o	workshop	de	golf.	

	

	

	

3.11	EMPRESAS	SOCIAIS	
	

Foram	definidos	6	objetivos,	tendo	sido	atingidos	5	e	um	não	foi	executado.	

Um	dos	objetivos	prede-se	com	o	nível	de	satisfação	dos	clientes	a	quem	é	prestado	o	

serviço.	O	nível	de	satisfação	foi	de	100%.	
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Pretendia-se	consolidar	a	intervenção	da	empresa	de	jardinagem	no	espaço	do	Jardim	

da	Sereia,	o	que	 foi	 alcançado.	O	Objetivo	da	 recolha	de	óleos	 foi	 atingido	 tendo-se	

recolhido	53,4	toneladas.	

Verificou-se	um	aumento	de	receitas	da	limpa	tudo	de	25,69%,	ultrapassando	assim	a	

meta	de	10%	definida.	

Pretendia	ainda	identificar-se	projetos	que	pudessem	financiar	a	recolha	de	óleos,	mas	

constatou-se	que	não	irão	projetos	neste	domínio.	

O	Desenvolvimento	de	instrumentos	de	monitorização	da	qualidade	alimentar	não	foi	

executado.	

	

3.12	CIDI	

Foi	lançada	a	página	web	deste	serviço,	contudo	a	procura	tem	sido	mínima.	
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4. GESTÃO	DE	COMPETÊNCIAS	

	

No	eixo	da	gestão	de	competências	foram	estipulados	13	objetivos	no	total,	sendo	que	

a	taxa	de	cumprimento	ponderada	foi	de	50%.	

	

	
fig.	18	

	

No	 ano	 2015,	 a	 Gestão	 de	 Competências	 focou-se	 essencialmente	 em	 4	 vetores	 de	

intervenção	 nomeadamente:	 revisão	 dos	 quadros	 de	 pessoal	 e	 de	 procedimentos	

relativos	aos	recursos	humanos;	formação	de	colaboradores;	aumento	da	participação	

e	motivação	e	a	avaliação	de	desempenho.	

	

Relativamente	aos	quadros	de	pessoal,	pretendia-se	elaborar	quadros	para	cada	uma	

das	 Respostas/Unidades	 mediante	 uma	 análise	 aprofundada	 da	 legislação	 e	 das	

características	 e	 necessidades	 reais	 das	 diversas	 equipas.	 Este	 objetivo	 não	 foi	

alcançado.	

No	âmbito	da	revisão	de	processos	e	procedimentos,	foram	formados	três	grupos	de	

trabalho	que	procuraram	rever	e	atualizar	toda	a	documentação	e	atividades	associadas	

ao	processo	de			Gestão	de	Competências	(PS5),	em	três	vertentes	especificas:		

	

• Avaliação	de	Desempenho;	

• 	Levantamento	de	necessidades	formativas	e	operacionalização	das	ações;	

23,08%

53,85%

23,08%

Gestão	de	competências

Atingidos Parcialmente	Atingidos Não	Atingidos
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• 	Procedimento	de	seleção	e	recrutamento.	

Este	 objetivo	 foi	 parcialmente	 alcançado,	 ficando	 apenas	 por	 finalizar	 a	 revisão	 ao	

processo	de	avaliação	de	desempenho.		

	

No	 que	 concerne	 à	 formação	 dos	 colaboradores	 foi	 integralmente	 realizado	 todo	 o	

processo	 de	 levantamento	 de	 necessidades	 formativas	 em	 cada	 uma	 das	

unidades/valências,	tendo	sido	novamente	identificadas	as	áreas	capitais	de	formação	

que	os	colaboradores	pretendiam	ver	desenvolvidas.			

Foi	elaborado	o	documento	de	Plano	de	Formação	 interna	para	2015,	 foi	deixado	às	

unidades	 o	 desenvolvimento	 da	 formação	 que	 considerassem	 necessária	 aos	 seus	

colaboradores	 bem	 como,	 foram	 disseminados	 dois	 planos	 formativos	 de	 duas	

federações	que	integramos,	nomeadamente,	da	FORMEM	e	da	REAPEN,	sugerindo-se	

que	houvesse	uma	participação	nas	ações	destes	planos.		

As	 Unidades	 desenvolveram	 várias	 ações	 de	 formação	 de	 acordo	 com	 as	 suas	

prioridades,	 não	 foi,	 contudo,	 possível	 desenvolver	 todas	 as	 ações	 inicialmente	

planeadas,	nem	se	procedeu	à	monitorização	do	plano,	nem	à	avaliação	de	eficácia.		

O	Número	de	horas	de	formação	por	colaborador	foi	de	9,24,	ainda	aquém	ainda	aquém	

do	pretendido,	sendo	que	a	taxa	de	colaboradores	envolvidos	em	ações	de	formação	foi	

de	61,7%		

Ainda	 no	 âmbito	 da	 formação,	 foram	 ainda	 delineados	 2	 objetivos	 específicos.	 O	

desenvolvimento	de	ações	de	formação	sobre	planeamento	individualizado	(executado	

apenas	no	CAO	de	S.	silvestre)	e	a	obtenção	de	uma	taxa	de	cumprimento	dos	planos	de	

formação	de	cada	unidade	de	pelo	menos	70%	(alcançado	integralmente).	

Em	alinhamento	com	a	estratégia	adotada	nos	últimos	anos,	a	APPACDM	continuou	a	

estipular	como	objetivo,	subsidiar	pelo	menos	30%	dos	pedidos	de	formação	externa.	

Este	objetivo	foi	novamente	superado.	

Relativamente	 á	 motivação	 e	 oportunidades	 de	 participação	 e	 envolvimento	 de	

colaboradores,	na	e	com	a	organização,	foram	analisados	os	resultados	obtidos,	tendo-

se	verificado	um	cumprimento	parcial	dos	indicadores	definidos.		

Assim,	 conforme	 atesta	 o	 próximo	 gráfico	 e	 relativamente	 à	motivação,	 o	 resultado	

alcançado	 foi	 de	 89.01%	 (0,9%	 aquém	 do	 planeado).	 No	 âmbito	 da	 participação	 e	

envolvimento	o	resultado	alcançado	foi	de	92,02%	(2,02%	acima	do	previsto).	
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fig.	19	

	

O	 último	 vetor	 deste	 eixo	 prende-se	 com	 a	 avaliação	 de	 desempenho	 dos	

colaboradores.	O	objetivo	associado	à	sua	prossecução	foi	parcialmente	atingido	uma	

vez	 que	 o	 processo	 em	 si,	 continua	 a	 demonstrar	 ineficiência	 no	 cumprimento	 dos	

timings.	A	revisão	e	agilização	do	processo	torna-se	imperativa	para	o	próximo	ano	de	

2016.	
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5. RELAÇÃO	COM	A	SOCIEDADE	E	INTERNACIONALIZAÇÃO	

	

No	Eixo	da	Relação	com	a	Sociedade	e	Internacionalização	foram	definidos	23	objetivos,	

13	dos	quais	foram	integralmente	atingidos.	A	taxa	de	cumprimento	ponderada	foi	de	

69,57%.		

	

	
fig.	20	

	

Neste	eixo	destacamos	a	realização	do	2º	Encontro	Nacional	de	Autorrepresentantes	

realizado	no	ISCAC	e	que	permitiu	a	apresentação	das	boas	práticas	da	organização	bem	

a	 apresentação	 de	 boas	 experiencias	 nacionais.	 Este	 encontro	 contou	 com	 a	

participação	de	instituições	de	vários	pontos	do	país.	

	

Dos	objetivos	definidos	neste	eixo,	4	estavam	associados	ao	benchlearning.	 	 Incluíam	

visitas	a	instituições	congéneres	por	cada	resposta	social,	o	que	foi	apenas	parcialmente	

atingido,	pois	estas	trocas	ocorreram	apenas	nas	valências	de	Lar	e	SAD;	candidatura	a	

um	projeto	internacional	que	embora	tenhamos	encetado	todos	os	esforços,	por	várias	

razões	acabou	por	não	se	formalizar;	a	visita	a	uma	Instituição	internacional,	tendo	sida	

visitado	 o	 “Centre	 Social	 et	 Corrective”	 na	 Suíça	 e	 participação	 num	 congresso	

Internacional,	“IX	Jornadas	Científicas	Internacionais	de	Investigação	sobre	Pessoas	com	

incapacidade”	na	Universidade	de	Salamanca.	

56,52%26,09%
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Ao	nível	da	participação	ativa	com	redes	locais	e	nacionais,	mantivemos	a	participação	

nas	 comissões	 de	 freguesia,	 grupos	 e	 redes	 locais	 e	 a	 nível	 nacional	 mantivemos	 a	

participação	ativa	em	3	federações	(FORMEM,	HUMANITAS	e	ANDDI)	na	UIPSS	e	uma	

confederação	(CNIS).	

Continuamos	 a	 ser	 uma	 entidade	 muito	 solicitada	 para	 acolhimento	 de	 Estágios	 e	

trabalhos	 por	 parte	 de	 Universidades,	 Institutos	 e	 Escolas,	 contudo	 nesta	 matéria	

constatamos	que	as	alterações	dos	planos	curriculares	das	Universidades,	trazem	um	

menor	contributo	no	que	se	refere	a	estudos	de	investigação.	

Foi	um	ano	muito	marcado	pela	realização	de	atividades	na	comunidade,	organizadas	e	

promovidas	 pelas	 diferentes	 respostas	 sociais,	 sendo	 notória	 uma	 cada	 vez	 maior	

participação	em	eventos	locais	ou	a	organização	de	eventos	que	tragam	a	comunidade	

à	 Instituição.	 Destacamos	 algumas	 como	 a	 aula	 de	 Zumba	 na	 Tocha,	 a	 presença	 de	

António	Zambujo	e	os	Dead	Combo	na	casa	de	chá,	ou	a	feira	das	sopas,	como	exemplos.	

Foi	também	um	ano	muito	marcado	pelo	estabelecimento	de	novas	parcerias	tanto	nos	

domínios	 artísticos,	 científicos	 ou	 laboral.	 Neste	 âmbito	 apresentamos,	 no	 gráfico	

seguinte,	 a	 evolução	 do	 número	 global	 de	 parcerias	 nos	 últimos	 cinco	 anos	 que	

demonstram	claramente	uma	tendência	positiva.	

	

	
fig.	21	

	

Deste	total	de	261	parcerias,	apresenta-se	a	respetiva	distribuição	por	centro/unidade	

no	próximo	gráfico.	
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fig.	22	

	

Cada	 parceria	 é	 anualmente	 avaliada	 relativamente	 à	 prossecução	 dos	 objetivos	

estabelecidos.	 Os	 próximos	 dois	 gráficos	 apresentam	 a	 taxa	 de	 cumprimento	 dos	

objetivos	das	parcerias	e	a	respetiva	distribuição	por	tipologia.	

	

	
fig.	23	
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Relativamente	ao	voluntariado	foram	redefinidos	e	reformulados	vários	instrumentos,	

tais	como,	Regulamento	Interno	do	Voluntariado,	Manual	de	Acolhimento	do	Voluntário	

ou	 instrumentos	 de	 apoio	 tanto	 à	 identificação	 de	 necessidades	 como	 de	

acompanhamento	do	voluntário.		

Foi	dada	continuidade	aos	projetos	já	em	curso	e	foram	acolhidos	novos	voluntários	que	

participaram	fundamentalmente	em	ações	pontuais	que	em	alguns	casos	deram	apoio	

nas	unidades.	O	Voluntariado	especialista	e	o	internacional,	não	foram	concretizados.	A	

taxa	 de	 cumprimento	 ponderada	 dos	 objetivos	 associados	 especificamente	 ao	

voluntariado	foi	de	60%.	

A	distribuição	dos	voluntários	no	ano	de	2015	é	apresentada	na	tabela	seguinte.	

	

REGULARES	 Número	 PONTUAIS	 Número	

CAO	São	Silvestre	 2	 Centro	de	Montemor	 1	

Casa	Branca	 1	 CFQFQ	 3	

Centro	de	Montemor	 1	 Clínica	Medicina	Física	e	Reabilitação	 1	

CFQFQ	 2	 Colégio	 2	

Colégio	 3	 Expofacic	 52	

Lar	Montes	Claros	 1	 Lar	São	Silvestre	 1	

Lar	São	Silvestre	 2	 Lar	Tocha	 5	

Limpa	Tudo	 1	 Venda	de	Natal	 8	

Sede	 1	 		 	

Total		 14	 Total	 73	

TOTAL	DE	VOLUNTÁRIOS	87	

fig.	25	

	

Num	total	de	87	voluntários,	durante	o	ano	de	2015,	cerca	de	85%	foram	voluntários	

pontuais,	sendo	que,	só	a	Expofacic	incorporou	perto	de	60%	de	todos	os	voluntários	

contabilizados.	

	

	

	

	

	

	



APPACDM de Coimbra – Relatório de Atividades 2015 
.................................................................................. 43 

6. GESTÃO	ADMINISTRATIVA	E	DE	INFRAESTRUTURAS	

	

No	 eixo	 da	 Gestão	 Administrativa	 e	 de	 Infraestruturas,	 foram	 definidos	 8	 objetivos	

tendo	sido	totalmente	atingidos	5.	A	 taxa	de	cumprimento	ponderada	 foi	de	68,75%	

sendo	a	distribuição	apresentado	na	figura	seguinte.	

	

	
fig.	26	

	

A	 componente	da	gestão	administrativa	absorveu	a	maioria	dos	objetivos	planeados	

com	 claro	 enfoque	 na	 definição	 e	 implementação	 de	 processos	 e	 procedimentos	

associados	ás	vertentes	da	Segurança	e	Higiene	no	Trabalho,	processos	individuais	dos	

colaboradores,	Gestão	Administrativa	e	Financeira.	Neste	âmbito,	foram	desenvolvidos	

os	dois	primeiros,	os	dois	últimos	não	foram	ainda	introduzidos	no	sistema	de	gestão	da	

qualidade	(PE.PS6	Gestão	Administrativa	e	Financeira).	

Salienta-se	 ainda	 a	 prossecução	do	objetivo	 associado	 ao	 processo	 de	 utilização	das	

plataformas	na	contratação	de	bens	e	serviços,	após	formação	dos	recursos	humanos	

necessários,	 levantamento	 especifico	 de	 necessidades	 e	 o	 respetivo	 lançamento	 da	

especificação	do	produto	(plataforma	Gatwit).	

Foi	 também	 atingido	 o	 objetivo	 definido	 e	 plano,	 relativo	 à	 criação	 da	 figura	 do	

colaborador	ecológico.	(na	Quinta	da	Fonte	Quente	e	no	Colégio).	

Na	vertente	das	infraestruturas,	o	claro	enfoque	encontrava-se	associado	ao	projeto	de	

execução	da	obra	do	Dandélio,	especificamente	com	a	obtenção	do	respetivo	alvará	de	

62,50%12,50%

25,00%

Gestão	Administrativa	e	de	Infra-
estruturas

Atingidos Parcialmente	Atingidos Não	Atingidos
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funcionamento.	Uma	vez	que	a	obra	em	questão,	ainda	não	se	encontra	completamente	

finalizada,	não	foi	possível	atingir	o	objetivo	associado.	

Este	eixo	continha	ainda	um	objetivo	especifico	associado	à	gestão	de	infraestruturas	

do	 ponto	 de	 vista	 dos	 consumos	 energéticos.	 Perante	 a	 tendência	 dos	 resultados	

alcançados	em	anos	anteriores,	estipulou-se	como	meta	para	2015,	a	manutenção	de	

gastos	 em	 três	 rubricas	 especificas:	 água,	 eletricidade	 e	 gás.	 Este	 objetivo	 foi	

parcialmente	atingido	tendo-se	reduzido	os	consumos	nas	rúbricas	da	eletricidade	e	gás	

e	aumentado	na	água.	O	gráfico	seguinte	apresenta	a	variação	dessas	rubricas	face	aos	

valores	previstos.	

	

	
fig.	27	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

14,37%

-5,16% -5,22%

Água Electricidade Gás

Variação	dos	consumos	energéticos	face	ao	previsto



APPACDM de Coimbra – Relatório de Atividades 2015 
.................................................................................. 45 

7. GESTÃO	PARA	A	SUSTENTABILIDADE	

	

No	eixo	da	Gestão	Para	a	Sustentabilidade,	foram	estipulados	7	objetivos,	tendo	sido	

alcançada	uma	taxa	de	cumprimento	ponderada	de	57,14%.	

	

	
fig.	28	

	

A	 sustentabilidade	 financeira	 é	 um	 objetivo	 capital	 para	 a	 APPACDM	 de	 Coimbra.	

Verifica-se	uma	enorme	dependência	do	financiamento	estatal	que	ronda	os	75%	dos	

respetivos	in-comes,	que	claramente	carece	de	ser	diminuído.	A	gestão	eficiente	e	eficaz	

dos	recursos	assume	assim	importância	vital	no	futuro	da	organização.		

Sabendo	 da	 relevância	 deste	 sector,	 a	 APPACDM	 de	 Coimbra	 entendeu	 em	 2015	

reestruturar	o	anterior	departamento	administrativo/financeiro	(conjunto),	passando	a	

contar	 com	 uma	 direção	 administrativa	 e	 uma	 direção	 financeira.	 A	 gestão	 de	 topo	

entendeu	assim	afetar	um	recurso	especializado	á	gestão	financeira,	a	tempo	integral,	

por	 forma	 a	 melhorar	 a	 prestação	 da	 organização	 nesta	 área	 tão	 especifica	 e	

fundamental.	

No	ano	2015	foram	estipulados	objetivos	que	procuraram,	acima	de	tudo,	melhorar	a	

eficiência	dos	processos	associados	à	vertente	da	gestão	financeira.	

Destacam-se	 como	 objetivos	 integralmente	 atingidos,	 a	 implementação	 do	 novo	

procedimento	de	gestão	financeira	das	unidades,	conforme	previsto	já	em	2014,	com	o	

envio	de	mapa	com	a	indicação	de	rúbricas	(e	respetivas	taxas	de	imputação)	e	o	envio	

28,57%

57,14%

14,29%

Gestão	Para	a	Sustentabilidade

Atingidos Parcialmente	Atingidos Não	Atingidos
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digital	dos	documentos	aos	respetivos	centros.	O	reporte	mensal	de	custos	com	pessoal	

por	centro	de	custo	também	foi	alcançado.	

No	grupo	dos	objetivos	parcialmente	atingidos	identificam-se	a	implementação	parcial	

do	sistema	de	cobrança	aos	clientes,	o	envio	da	monitorização	de	mapas	de	controlo	

orçamental	 de	 cada	 unidade	 (com	 alguns	 atrasos)	 e	 a	 elaboração	 do	 procedimento	

especifico	e	respetivas	folhas	de	registo	para	controlo	do	setor	produtivo	das	unidades	

sendo	que	este	ainda	carece	de	ser	introduzido	no	sistema	de	gestão	da	qualidade.	

O	único	objetivo	não	cumprido	do	eixo	em	análise,	está	relacionado	com	os	custos	da	

rúbrica	do	pessoal	(trabalhadores).	Neste	ponto,	propunha-se	que	o	aumento	de	custos	

não	 ultrapassasse	 o	 1%	 sendo	 que	 se	 veio	 a	 constatar	 um	 aumento	 real	 de	 4,59%.	

Contudo,	deve-se	justificar	este	aumento	pela	decisão	de	passar	os	colaboradores	do	

CRI	para	os	quadros	de	pessoal.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



APPACDM de Coimbra – Relatório de Atividades 2015 
.................................................................................. 47 

NOTA	CONCLUSIVA	

	

Anualmente,	 são	aferidos	dois	 indicadores	de	performance	considerados	globais.	Em	

alinhamento	com	o	apresentado	em	anos	anteriores,	apresentam-se	dois	gráficos	que	

atestam	a	evolução	da	taxa	de	cumprimento	do	plano	anual	de	atividades	e	a	evolução	

da	taxa	de	eficácia	dos	serviços.	

	

	
fig.	29	

	

O	gráfico	acima,	atesta	uma	tendência	ligeiramente	positiva	(a	cinco	anos),	sendo	que	é	

notório	uma	clara	consistência	nos	resultados.	

	

	
fig.	30	

Relativamente	 à	 taxa	 de	 eficácia	 da	 organização	 (TES),	 verifica-se	 também	 uma	

tendência	positiva	a	cinco	anos,	sendo	que	o	resultado	obtido	em	2015	é	praticamente	

idêntico	ao	do	ano	anterior.	Recorda-se	que	a	taxa	de	eficácia	é	um	valor	ponderado,	

tendo	por	base	os	seguintes	inputs:	

0,731
0,673

0,781 0,75 0,7365

2011 2012 2013 2014 2015

Taxa	de	Cumprimento	do	Plano	Anual	de	Atividades

75,5%

82,0%

87,0% 86,2% 86,0%

2011 2012 2013 2014 2015

Taxa	de	Eficácia	dos	Serviços
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- Taxa	de	cumprimento	do	Plano	de	Desenvolvimento	Individual	(PDI)	=	0,8887	

- Taxa	de	cumprimento	do	Plano	Anual	de	Atividades	(PA)	=	0,7365	

- Taxa	de	Satisfação	de	clientes	(Cl)	=	0,9449	

- Taxa	de	Satisfação	de	colaboradores	(CO)	=	0,8994	

- Taxa	de	Satisfação	das	famílias	(FA)	=	0,9622	

	

TES	=	(PI*0,35)	+	(PA*0,3)	+	(Cl*0,15)	+	(CO*0,1)	+	(FA*	0,1)	*	100%	

	

A	fórmula	utilizada	para	o	efeito	foi	adaptada	do	guia	“A	leadership	guide	for	today´s	

disabilities	organizations”,	de	Robert	Schalock.	


