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Introdução 

 
O plano de ação e orçamento agora apresentado assentará no pressuposto 

de que as condições de funcionamento da Instituição previsíveis para 2016 

não serão substancialmente diferentes das que orientaram o ano de 2015, 

ainda que com o efeito no presente ano dê algum impacto financeiro por via 

da atualização da tabela salarial. 

 

Enquadrámos o Plano de Ação nos recursos que damos por garantidos, de 

forma responsável, sem abandonar o objetivo da melhoria contínua, 

princípio sempre presente na nossa prática de gestão global. 

 

Contudo dadas as solicitações e necessidades das famílias e comunidade, 

considerámos neste plano iniciar diligências para aumento da capacidade de 

algumas respostas sociais e também atividades secundárias e instrumentais 

potencialmente interessantes para a Organização. 

 

Reconhecemos que este plano é uma proposta exigente, para todos os que 

diariamente trabalham na Instituição. 

 

Alcançar os objetivos a que nos propomos, será certamente possível com o 

empenho e motivação de todos sem exceção. 

 

As melhores saudações, 
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 Diagnóstico 

 
O diagnóstico teve por base os dados recolhidos nas monitorizações e 

avaliações do cumprimento dos planos de ação e atividades das valências 

do ano anterior e do plano global técnico pedagógico. Igualmente foi tido 

em conta o trabalho de caraterização/atualização de dados, referente às 

famílias, efetuado por uma estagiária de Serviço Social. O resultado da 

avaliação das necessidades e expetativas das partes interessadas, bem 

como o relatório do grau de satisfação das mesmas, a avaliação das 

sugestões e reclamações, os dados das listas de espera e a identificação 

dos potenciais cliente, integraram este mesmo diagnóstico. Recorremos, 

também, à análise SWOT. 

Pela importância de que se reveste ilustramos abaixo os resultados obtidos 

na análise das necessidades e expetativas, assim como, nos dados da lista 

de espera, respetivamente: 

 

Relativamente à avaliação das necessidades e expetativas das 

partes interessadas, salientamos: 
 

a) Centro de recursos para a inclusão, nas escolas/agrupamentos 

escolares-CRI- necessidade de aumento do nº de horas de apoio, por 

parte dos técnicos, de modo a dar resposta a um nº de alunos mais 

próximo do solicitado, em Plano de Ação. 

b) Aumento até 10, do nº de alunos, com elevado grau de dependência, 

para o centro Sócio Educativo. 

c) Reforçar, junto do Centro Distrital de Segurança Social o pedido de 

aumento do nº de acordos para: 

1- Intervenção Precoce, atualmente de 30, para 35 

2- CATL Inclusivo para os 5 acordos, já solicitados 

3- Lar Residencial do Cartaxo, de 11 para 12 acordos 

4- Mudança dos acordos do Lar de Apoio, para Lar Residencial na 

resposta da Bela Vista- Vale de Santarém 

d) Encontrar novas instalações para a prática de Equitação, 

podendo a mesma ser aberta à comunidade 
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e) Implementar a abertura de um espaço de bem-estar para os 

clientes com maior dependência que frequentam as ER, 

especialmente a do Cartaxo. 

f) Continuar o trabalho iniciado, de modo a aumentar o nº de 

Tutorias dos clientes, com destaque especial para os clientes das ER. 

g) Iniciar diligências no sentido de alargar o espaço residencial do 1º 

andar, no Vale de Santarém, de modo a responder às necessidades e 

solicitações das famílias, em regime de acolhimento pontual e/ou 

temporário (mesmo sem acordos da S.Social)   

As Listas de espera indicam os seguintes nºs: 

 
a) Na Intervenção Precoce o nº de pedidos de apoio, por ano letivo, 

varia entre os 35 e 40, podendo encontrar uma média de 35, por ano 

civil. 

b) Relativamente ao centro Sócio Educativo, no ano letivo anterior foram 

pedidos encaminhamentos para crianças que frequentam o Ensino 

Regular, mas com tipologias/problemáticas que não se enquadravam 

no atual grupo de crianças que o frequentam. É possível a admissão 

de mais 4, desde que possuam idades de 1º Ciclo e elevado grau de 

dependência. 

c)  Registam-se pedidos para ingressão na Formação e Emprego de  

jovens com 15 anos, e menos de 18. Porém, a entrada só pode 

acontecer a partir dos 16 anos, caso a escola faça o seu 

encaminhamento, e desde que acompanhados de uma declaração em 

que se ateste não haver condições para apoiar estes jovens, no 

sistema de ensino.  

d) Nas Valências – CAO’s - há um nº de 23 potenciais clientes, em lista 

de espera, 16 dos quais pretendem, em simultâneo, a admissão em 

E. Residencial. 

e) Relativamente aos Lares Residenciais verificam-se 45 pedidos em 

lista de espera, mais um para Residência Autónoma. Destes, 28 já 

são nossos clientes em CAO, e 16 pretendem ingressar em Lar 

Residencial e CAO, em simultâneo. Avizinha-se um aumento quase 

diário, já que a idade dos familiares dos nossos clientes que 
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ingressaram há mais anos, é grande, havendo muitos deles que já 

recorrem aos nossos serviços para apoio pontual e apoio temporário. 

f) Tendo presente o nº de ex-formandos e de pessoas que recorrem aos 

nossos serviços, no âmbito do centro de Recursos (Formação), torna-

se de extrema urgência a criação de uma residência Autónoma, 

mesmo sem o apoio de acordos com a Segurança Social, podendo as 

suas despesas serem custeadas pelos próprios residentes, através do 

rendimento do seu trabalho e/ou pensões. 

 

g) Tendo por base o nº de potenciais clientes em lista de espera, 

podemos indicar o seguinte: 

 

Na Intervenção Precoce prevê-se um aumento superior ao acordo (+ 5). 

 

No Socio Educativo prevê-se a continuação de pedidos de 

encaminhamento de crianças, por parte dos agrupamentos, mas de idade 

de pré-adolescência e com problemáticas do espetro de autismo e/ou 

comportamental, para os quais não possuímos espaço nem grupo para 

serem acolhidos.  

 

No Centro de Formação e Emprego espera-se a manutenção do atual nº 

de formandos nos cursos de formação profissional, e um aumento nas 

respostas dadas pelo Centro de Recursos (CR). Atendendo a que, a 

intervenção do CR, engloba o Centro de Emprego de Santarém e o Centro 

de Emprego de Salvaterra de Magos, o nº de clientes em AC e APC deverá 

aumentar, bem como o nº de solicitações para Prescrição de Ajudas 

Técnicas e para a Avaliação da Capacidade de Trabalho. Mantém – se o nº 

de Clientes em despiste vocacional. 

 

No Centro de Recursos para a Inclusão-CRI, tendo em conta o que se 

tem verificado, em anos anteriores, prevê-se um aumento do nº de alunos, 

correspondendo ao nº de crianças que anualmente ingressam, pela 1ª vez 

no Ensino Básico em 2016/17. 

 



 

 

 

Página 7 de 35 

 

Nos Centros de Atividades Ocupacionais-CAO’s atualmente com 132 

clientes, o aumento só se poderá verificar se sair algum cliente, ou se se 

der a admissão de clientes extra acordo, dado não existir vaga, em acordos 

firmados.  

 

Nas Estruturas Residenciais, apesar de ser onde existe o maior nº de 

potenciais clientes em lista de espera, o aumento dos mesmos só pode 

acontecer se as instalações do 1º andar, parte dele já ocupado com clientes 

em regime residencial, for libertado e adaptado a esse fim. 

Como modo de aliviar as necessidades das famílias dos clientes em 

Instituição, ou em lista de espera, irá ser divulgada e implementada a 

resposta de acolhimento, aos fins-de-semana, nas camas livres dos clientes 

em Lar de Apoio, em nº de 4. 

Mantém-se o acolhimento pontual e/ou periódico, prevendo-se um 

aumento do nº de pedidos, dada a idade e saúde dos pais/familiares de 

muitos dos nossos clientes. 

A necessidade de abertura duma Residência Autónoma assegura-se como 

uma necessidade, pois de momento existem 4 pessoas a necessitar desta 

resposta, uma delas acolhida pontual e provisoriamente na residência das 

Olaias. 
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Caraterização dos serviços 
 

Valências 

Intervenção Precoce - Santarém destina-se a crianças e famílias, 

especialmente dos 0 aos 3 anos (podendo ir até aos 6 anos), que apresentem 

deficiência ou risco de atraso grave de desenvolvimento, residentes no 

Concelho de Santarém. Tem como principais objetivos: criar condições 

facilitadoras do desenvolvimento global da criança, minimizando problemas 

resultantes das deficiências ou do risco de atraso do desenvolvimento e 

prevenindo eventuais sequelas; otimizar as condições de interação criança / 

família, designadamente na identificação e utilização dos seus recursos e dos da 

comunidade, e ainda da capacidade de decidir e promover a sua dinâmica 

familiar.  

O Centro Sócio - Educativo - Vale de Santarém 

Destina-se a crianças em idade do 1º ciclo.  

Tem como objetivo: apoiar crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente, entre os 6 e os 18 anos, que necessitam de 

cuidados especializados, não passíveis de serem prestados na escola de ensino 

regular.  

Centro de Atividades Ocupacionais (2) - Vale de Santarém 

O Centro de atividades Ocupacionais destina-se a desenvolver atividades para 

jovens e adultos com deficiência grave e profunda, com idades iguais ou 

superior a 16 anos, cujas capacidades não permitem temporária ou 

permanentemente o exercício de uma atividade produtiva, procurando 

promover a sua qualidade de vida, tendo por base o modelo Shalock.  

Formação e Emprego - Vale de Santarém 

É uma Valência direcionada para o desenvolvimento de Programas de 

Orientação Profissional, Formação Profissional e Emprego. Apoia grupos 

desfavorecidos nomeadamente pessoas com deficiência e/ou outro tipo de 

dificuldades de inserção, visando a consagração do direito de exercício pleno de 

cidadania.  

Presta serviços de avaliação e orientação profissional, formação profissional, 

apoio à inserção no mercado de trabalho e acompanhamento pós colocação.  
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Lar Residencial das Olaias (em regime de funcionamento permanente) – 

Santarém 

Destina-se a acolher pessoas com deficiência que se encontram impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seio familiar. Proporciona inserção 

dos Clientes na sociedade, facilitando vivências sociais/recreativas, acesso aos 

espaços comunitários e promove um ambiente familiar e de bem-estar, criando 

oportunidades que permitam desenvolver hábitos de cuidados pessoais.  

Lar de Apoio (em regime de permanência de 2ª a 6ª) - Vale de Santarém  

Acolhe Clientes com deficiência mental, cuja residência habitual é longe das 

estruturas de apoio específico possibilitando, assim, a frequência de outras 

Valências da APPACDM. Destina-se, ainda, a dar resposta, temporariamente, a 

situações de substituição da família.  

Residência Autónoma (em regime de funcionamento permanente) - 

Santarém  

Recebe Clientes com deficiência mental, que se encontram impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seu seio familiar. Tem como 

principais objetivos promover ao máximo a sua autonomia e integração no 

mercado de trabalho e numa vida ativa na comunidade. 

Lar Residencial e Residência Autónoma Casa João Manuel - Cartaxo 

Acolhe pessoas com deficiência que se encontram impedidos temporária ou 

definitivamente de residir no seio familiar. Tem como grande objetivo promover 

um ambiente familiar e bem-estar, assim como a vivência em 

sociedade/comunidade envolvente. Tem as modalidades de apoio pontual, 

acolhimento temporário e residência permanente.  

A Residência Autónoma tem a função de espaço de aprendizagem de 

competências, com vista à inclusão laboral e social. 
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De acordo com os dados de 2015, prevê-se para 2016 o indicado nos 

quadros abaixo: 

Quadro 1 

 

Valência 

Nº 

Clientes 

previstos 

Nível 

Etário 

Entidade 

Tutelar 

Nº 

Acordos 

previstos 

Nº 

Colaboradores 

diretos 

Centro Sócio 

Educativo 
9 

10-

17A 

Ministério 

Educação 
6 2 

CAO NSR (a) 75 
18-

65A 

Ministério 

Seg. Social 
75 15 

CAO AG (a) 56 
21-

68A 

Ministério 

Seg. Social 
56 16 

Lar 

Residencial 

(a) 

23 
21-

68A 

Ministério 

Seg. Social 
23 11 

Casa João 

Manuel – 

Cartaxo (a) 

12 
34-

69A 

Ministério 

Seg. Social 
11 10 

Lar de Apoio 

(a) 

12 

 

29-

55A 

Ministério 

Seg. Social 
12 4 

VAU – 

Santarém (b) 
5 

35-

44A 

Ministério 

Seg. Social 
5 1 

Residência 

Autónoma - 

Cartaxo (b) 

5 
31-

62A 

Ministério 

Seg. Social 
5 1 

Intervenção 

Precoce (b) 
37 1-6A 

Ministério 

Seg. Social 
30 2 

Formação e 

Emprego (c) 
40 

16-

30A 
POPH 40 13 

 

(a) Acordos Típicos    

(b) Acordo Atípicos 

(c) Englobados nas Valências, mas são projetos anualmente renovados e 

com dotação financeira variável 
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Intervenção e participação na comunidade 

Como o próprio nome indica, estes desenvolvem-se em benefício da 

mesma, quer dentro ou fora dos espaços físicos da Instituição. Vão de 

encontro à Visão por nós preconizada: “Ser uma Instituição de referência 

para o concelho de Santarém e limítrofes, no atendimento às pessoas com 

deficiência intelectual/incapacidade”. 

Pretendem, igualmente, cumprir um dos objetivos gerais da APPACDM de 

Santarém, para 2016, a saber: “Dar resposta às solicitações da 

comunidade, sempre que possível”. 

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão 

Em sequência do D. Lei 3/2008 de 3 de Janeiro, que impõe a inclusão de 

todas as crianças com deficiência nas escolas regulares, os apoios 

terapêuticos passaram a ser prestados por IPSS, nomeadamente ligados à 

deficiência. 

Concorremos e fomos aprovados como Centro de Recursos para a 

Inclusão e, apoiamos 5 agrupamentos escolares, cujo Plano de Ação foi 

efetuado em parceria com a APPACDM e objeto de aprovação pela DRELVT.  

CATEL – Atividades aquáticas no Aristides Graça 

Nestes serviços de intervenção e participação na comunidade, salientamos a 

continuação da abertura (desde 2012) da piscina do CAO Aristides Graça 

à comunidade, cuja atividade continuará no próximo ano de 2016, 

prevendo-se um nº total de 138 pessoas, na adaptação ao meio aquático 

(25) e na Hidroginástica (113). 

CATEL - Desporto e Teatro 

O investimento no desporto e teatro continuará vivo e intenso, não só 

pelos benefícios físicos e psicológicos para os clientes, mas também como 

um dos veículos de divulgação da nossa Associação e das capacidades das 

pessoas com deficiência intelectual que, como todos os outros, possuem 

talentos que a “nós” cabe facilitar o seu desenvolvimento. 

Daremos, neste ano de 2016, um maior incremento ao Boccia, quer em nº 

de praticantes, quer em horas de treino 

Projetos e serviços à comunidade 

As candidaturas a projetos continuarão a merecer, da parte da 

Instituição, uma atenção muito especial. Com elas, e por elas, há benefícios 
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financeiros, mas também sociais. Igualmente, permite o aumento do 

conhecimento da Instituição e o estabelecimento de parcerias sempre 

enriquecedoras. 

Apesar de ter terminado em 31/03/2013, o projeto EDP, pretende a 

Associação continuar a privar com os 11 hortelões, que estão a cultivar os 

seus talhões, enriquecendo a nossa terra, as suas vidas e facilitando o 

convívio intergeracional. 

O projeto CLDS- 3-G iniciado no mês de outubro de 2015, tem como 

parceiros a Santa Casa de Misericórdia de Alcanede, o Centro de 

Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém e a Santa Casa de 

Misericórdia de Santarém.  

 

Quadro resumo  

Serviços Nº clientes 

Previstos 

Localização Nº 

colaboradores 

CRI (5) 197 

3 Santarém 

1 Cartaxo 

1 Pontével 

9 

Apoio Família 

(clientes 

externos) 

1 Santarém 1 

Terapias 

(externos) 
5 

Santarém 

Vale 

Santarém 

Cartaxo 

2 

Projetos em curso, 

a aguardar 

aprovação e outras 

candidaturas a 

realizar durante 

2016  

 

- Urano 

- Alvitejo 

- COM SIGO 

- CLDS 3ª 

geração 

- Formação e 

Emprego 

-INR, IP 

- Prémio António 

Santarém 

Cartaxo 

Variável 
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Sérgio 

- OTL de curta 

duração 

(IPDJ) 

- Outras 

candidaturas a 

realizar, quando 

surgirem 

Estágios 10 
Santarém; 

Leiria; Lisboa 

1 (coordenador 

da Valência) 

Visitas Quinta 

Pedagógica 

4 

135 Pessoas 
 2 

Outras visitas 10   

Catel: 

Desporto 

Dança 

Teatro 

Desporto - 14 

participações 

Dança-5 

atuações 

Teatro - 10 

atuações 

 4 

Adaptação ao 

meio aquático 

(AMA) 

25 
Jardim Fonte 

Boa 
1 

Hidroginástica 113 

Santarém 

Vale 

Santarém 

3 

Recolha e 

distribuição de 

roupas 

De acordo com 

os pedidos 
 1 

Participação em 

organizações 

EAPN 

Comissão Social 

da Freguesia 

CLAS – 

Santarém e 

Cartaxo 

Santarém e 

Cartaxo 
5 
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CPCJ 

Juízes Sociais 

C. M. Educação 

Hortas Sociais 11 

Santarém 

Vale de 

Santarém 

2 

Eventos 

Culturais, comemorativos de datas (dia internacional 

da pessoa com deficiência, natal, etc.), angariação 

de fundos e outros resultantes de convites da 

comunidade. 

Grupo de 

voluntariado 

Divulgação do grupo e suas tarefas e divulgação para 

angariação de novos  
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 Operacionalização das linhas de orientação estratégicas 

através da MEL (Matriz de enquadramento Lógico) - Clientes e 

Famílias: Clientes, Famílias, Associação: que vértices neste 
triângulo? 
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Operacionalização das restantes linhas de orientação estratégicas 
Linhas de orientação 

estratégicas 
Atividades Metas Responsáveis 

Liderança Apresentar um novo organograma 
Aprovação de novo 

organograma 
Direção 

Respostas Sociais 
Finalizar os processos para os licenciamentos dos equipamentos 3 

Direção e SAF 

 

Elaborar / finalizar os planos de segurança interna 5 Direção; CTP e SAF 

Sustentabilidade 

 

Reduzir custos com algumas rubricas, aproveitando economias 

de escala e parcerias em rubricas como, géneros alimentares, 

produtos higiene e limpeza e seguros 

 

Aumentar o n.º de associados e outras campanhas de 

angariação de fundos, por recurso à responsabilidade social das 

empresas 

 

5% 

 

 
 

20% 

 

 
1 

 

Direção, SAF 

 

 

 
Criar um novo modelo de exploração da Quinta 90% do espaço 

otimizado 
Direção 

Colaboradores 
Realizar reuniões anuais para balanço 2 Direção  

Rever e repensar a metodologia do Sistema de Avaliação de 1 Revisão Direção; CTP; Recursos 
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Desempenho, bem como a política de compensação associada Humanos 

Qualidade 
Implementar do sistema de qualidade ISSO 9001:2015 e 

Manuais de Segurança Social 
 

Direção; Qualidade; 

CTP; SAF; 

Coordenadores  

Comunicação e Imagem Criar materiais de promoção e divulgação sobre os diversos 
serviços da APPACDM 

1 

(Brochura) 1 folheto 

Gabinete da 

Comunicação 

Projetos, Serviços e 

Comunidade 

Aumentar o nº de parceiros através da candidatura a projetos  

≥ 1 Parceria Gabinete de Projetos Convidar/contatar, Instituições/Empresas/Organizações para 
realização em parceria de candidaturas a projetos de interesse 
comum, que respondam a necessidades sentidas pelas 
Instituições e/ou comunidade 

Abrir uma classe de AMA com as crianças de Jardim de Infância 

do Vale 
Início da atividade Direção Técnica 
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  
A APPACDM de Santarém, através do seu sistema de controlo e gestão, prevê a 

monitorização e avaliação do plano estratégico e operacional através dos 

instrumentos previstos no mesmo tais como: 

- Monitorização do quadro de indicadores; 

- Monitorização dos PDI’s; 

- Análise da satisfação das partes interessadas; 

- Avaliação de desempenho dos seus colaboradores; 

- Plano anual de melhoria contínua; 

- Reuniões, de acordo com as tipologias que se seguem. 

Tipo Responsável Participantes Periodicidade 

Reunião de 
Direção 

Presidente da 
Direção 

Elementos da 
Direção 

Mensal 

Reunião de 
Comissão 
Executiva 

Elementos do 
Comissão 
Executivo 

Presidente da 
Direção, Diretora 

Técnica, 
Responsável dos 

SAF, Coordenadora 
Técnico-

Pedagógica 

Quinzenal 

Reunião de 
Coordenação 
Técnico-
Pedagógica 

Diretora Técnica -Fisioterapeuta,  
-Professor 
-Técnica de 
Serviço Social 

-Coordenadora 
Técnico-
pedagógica 
-Diretora Técnica 

Mensal 

Reunião de 
Coordenadores 

Coordenadora 
Técnico-

Pedagógica 

Coordenadores Quinzenal 

Reunião de 
Valência 

Coordenador de 
Valência 

Equipas Mensal 

Reunião de Pais Coordenadores de 
Valência 

Pais Bianualmente 

Reunião de auto 
representação 

Técnico de Apoio Clientes Semanal 

Reunião de auto 

determinação 

Técnico de Apoio Clientes Semanal 
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DIVULGAÇÃO 
A proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2016 é disponibilizada aos 

sócios antes da data da Assembleia Geral para apreciação, discussão e votação dos 

documentos.  

A proposta do Plano de Atividades e Orçamento é enviada ao Conselho Fiscal da 

Associação, uma semana antes da data da Assembleia Geral, para emissão do 

respetivo parecer.  

O Plano de Atividades e Orçamento para 2016 depois de aprovado, será 

disseminado a todas as partes interessadas:  

 Para Sócios através da Assembleia Geral; 

 Para Clientes, Famílias e Colaboradores através das diversas Respostas 

Sociais da Associação (reuniões internas) e placard’s da Associação; 

 Para Sócios, Fornecedores, Parceiros e Comunidade em geral através da sua 

divulgação no Site da Associação, em 

http://appacdmsantareminfo.wix.com/site. 

http://appacdmsantareminfo.wix.com/site
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QUADRO DE INDICADORES DE EXECUÇÃO E METAS 

Sustentabilidade Económico-financeira 

INDICADORES 
METAS 
2016 

Resultado Líquido do Exercício >= 0 

Grau de Execução Orçamental >90% 

% das compras nos custos gerais <= 5% 

% das despesas com pessoal nos custos gerais <=69% 

Manutenção, Equipamentos e Infraestruturas 

Taxa de execução do Plano de Manutenção das Infraestruturas (Obras 
sinalizadas/Obras executadas) 

>= 75% 

Taxa de financiamento externo para a execução das obras 
>=75% 

N.º previsto de reclamações relativas aos transportes 
<5 

Orientação para o cliente 

Grau de cumprimento médio dos PDI’s (PIIP/PEI/PIF) >=75% 

Nº de potenciais Clientes >=20 

Nº previsto de participações em atividades de cariz social/cultural, 
desportivo e comunitário 

>=500 

Nº previsto de convites por outras entidades >=35 

Nº previsto de clientes que participam no planeamento dos Serviços >=75 

Nº previsto de clientes que participam na revisão/avaliação dos 
Serviços 

>=80 

Nº previsto de sugestões  
<=10 

Taxa de execução do plano de atividades do grupo autodeterminação 
(nº de reuniões previstas/nº de reuniões realizadas x 100) 

>80% 

Taxa de participação pelos elementos do grupo de autodeterminação 
>90% 

Taxa de execução do plano de atividades do grupo de auto-
representação (nº de reuniões previstas/nº de reuniões realizadas x 
100) 

> 80% 

Taxa de participação pelos elementos do grupo de auto-representação 
> 90% 

Abrangência de Serviços 

Nº previsto de candidaturas a projetos  
>=5 
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Nº previsto de estágios académicos 
>=10 

Nº previsto de visitas à Quinta Pedagógica e outras 
>=5 

Nº previsto de voluntários 
>=8 

Nº de barreiras no acesso à continuidade dos serviços 
< 5 

Recursos Humanos 

Volume de horas de formação dos colaboradores > 1.500 

Nº de ações de formação frequentadas >50 

Nº de colaboradores que frequentaram ações de formação >90 

Nº médio de horas de formação por colaborador >20 

Nº de colaboradores que realizaram o nº de horas obrigatórias no ciclo 

de referência 
>50 

Taxa de execução do Plano de Formação >90% 

Nº de colaboradores avaliados >80 

Valor Médio da avaliação dos colaboradores ≥4 

Nº de colaboradores que participaram no planeamento dos Serviços >60 

Nº de colaboradores que participaram na revisão/avaliação Serviços >60 

Nº de sugestões efetuadas >25 

Nº de sugestões implementadas >5 

Qualidade 

Grau de Satisfação dos Clientes ≥80% 

Grau de Satisfação dos Clientes (em linguagem fácil) ≥80% 

Grau de Satisfação das Famílias ≥80% 

Grau de Satisfação dos Colaboradores ≥80% 

Grau de Satisfação dos Parceiros ≥80% 

Grau de Satisfação das Entidades Tutelares ≥92% 

Grau de satisfação dos Fornecedores ≥80% 

Grau de satisfação dos Utilizadores da Piscina AG ≥80% 

Nº de ações de melhoria nos planos de melhoria das Valências 25 

Taxa de sucesso dos planos de melhoria das Valências 84% 

Nº de sugestões 10 

Tempo médio de resposta das sugestões 2 

Nº de reclamações 3 

Tempo médio de resposta das reclamações 5 

Nº de auditorias interna ou externa 1 

Comunicação e Imagem 

Nº de novos gostos no Facebook +500 

Nº de publicações no Facebook 50 

Nº de publicações no site da APPACDM >=15 

Nº de edições de newsletter >=1 

Nº de publicações nos Meios de Comunicação Social locais >=5 
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ORÇAMENTO PREVISTO 
A quantificação do plano de atividades previsto para o ano de 2016, 

constitui o Orçamento Previsional, que agora se submete à 

aprovação. 

 

O orçamento previsional para o ano de 2016, resulta da quantificação dos 

planos de atividades das Valências e Serviços e da análise do Balancete dos 

primeiros 9 meses de atividade do ano de 2015, com os devidos 

ajustamentos de acordo com os pressupostos, expetativas e objetivos 

estratégicos, definidos pela Direção. 

 

O Orçamento está apresentado de acordo com o novo Sistema de 

Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 9 de Março de 2011. 

 

A concretização do Plano de Atividades previsto para o ano de 2016, 

conduzirá a um total de rendimentos previstos de cerca de 2.383.025€, e a 

um total de gastos de cerca de 2.402.725€ o que reflete um défice 

orçamental de 19.700€. 

 

I) RENDIMENTOS E GANHOS: 
 

Prestação de Serviços: 

Rubrica onde constam os reembolsos de transportes, colónias de férias, 

alimentação e comparticipações familiares (calculadas conforme a circular 

de orientação técnica n.º 4 da Direção Geral da Segurança Social, de 16-12-

2014), campanhas de angariação de fundos e quotizações dos sócios, 

prevê-se um montante de 406.000€ (representando cerca de 17% do 

valor total dos rendimentos).  
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Subsídios à Exploração: 

O total dos subsídios corresponderá a 1.930.825€, cerca de 81% do valor 

total dos rendimentos, assim repartidos: 

 

 Subsídios referentes aos Acordos de Cooperação com a Segurança Social 

ascenderão a um total de 1.436.387€ (representando 60% dos 

rendimentos), assim repartidos: 

  

 

- Intervenção Precoce: 30 acordos 

- Centro de Atividades Ocupacional (CAO) - QNSR: 75 acordos  

- Centro de Atividades Ocupacional (CAO) – Aristides Graça: 

56 acordos 

- Lar de Apoio: 12 acordos 

- Lar Residencial Santarém: 23 acordos 

- Residência VAU Santarém: 5 acordos 

- Lar Residencial Cartaxo: 11 acordos 

- Residência Autónoma Cartaxo: 5 acordos 

 

 Subsídio proveniente do Ministério da Educação, para a valência Sócio-

Educativo, ascenderá os 49.693€ (representando 2% dos rendimentos), 

correspondendo à frequência de 6 clientes. 

 

 Subsídio proveniente do Ministério da Educação, para apoiar os 

clientes do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), ascenderá os 

81.235€ (representando 3% dos rendimentos). 

 

 Subsídio proveniente do POPH – Programa Operacional Potencial 

Humano (Medida 6.2) para a Formação e Emprego e IAOQE, prevê-se 

cerca de 286.952€ (representando 12% dos rendimentos). 

 

Outros Rendimentos e Ganhos: 
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Nesta rubrica prevê-se o montante de 34.700€, sendo esse valor 

essencialmente resultado dos reembolsos das senhas de almoço e outros 

rendimentos extraordinários. 

 

Juros e Rendimentos similares obtidos:  

Nesta rubrica prevê-se o valor de 5.000€, refletindo o valor previsto dos 

juros relativos às aplicações financeiras que se pressupõe manter durante o 

ano de 2016. 

 

II) GASTOS E PERDAS:  
Os gastos previstos atingirão o montante de 2.402.725€, tendo sido 

estimado com base nos valores gastos até Setembro de 2015, e resultados 

de 2014, com pequenos ajustamentos em algumas rubricas. 

 

Compras: 

Prevê-se o valor de 199.200€ (cerca de 8% dos gastos totais). 

 

Fornecimentos e Serviços Externos: 

Á semelhança dos anos anteriores constitui a rubrica de mais efetiva 

possibilidade de controlo em termos de execução, prevendo-se o valor de 

300.700€ (cerca de 13% dos gastos totais), tendo em conta os valores 

gastos até Setembro de 2015 e valores verificados no ano de 2014. 

 

Gastos Com Pessoal: 

Prevê-se o valor de 1.685.245€ (representando 70% dos gastos totais). 

Não estando previstas atualizações salariais a não ser as previstas na Lei 

geral do Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho, bem como alteração 

do quadro de pessoal vigente. 

 

Outros Gastos e Perdas: 

Nesta rubrica prevê-se o valor de 94.580€ (representando 4% dos gastos 

totais), estando aqui refletidos os gastos provenientes da nossa participação 

na Campanha do Pirilampo Mágico, bem como as Compensações Monetárias 
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atribuídas aos utentes do CAO e o valor das respetivos gastos com bolsas 

de formação, alimentação e transportes dos formandos do projeto 

Formação e Emprego e IAOQE. 

 

Gastos de Depreciações e Amortizações: 

Prevê-se cerca de 116.000€ (representando 5% dos gastos totais), tendo 

em conta os montantes acumulados até 2015 e orçamento de investimento 

previsto para 2016. 

 

Juros e Rendimentos similares obtidos:  

Nesta rubrica prevê-se o valor de 7.000€, refletindo o valor previsto dos 

juros a pagar, relativos ao empréstimo contraído na Caixa de crédito 

agrícola , com o objetivo de financiamento do projeto do Lar Residencial e 

Residência Autónoma do Cartaxo. 

 

Em anexo encontra-se a demonstração dos resultados por natureza 

previstos para 2016, bem como o orçamento de investimento para 2016.  
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Proposta da Direção aprovada em reunião de Direção realizada no dia 12 de 

Novembro de 2015: 

 

Presidente: 

 

Vice-Presidente: 

 

Tesoureiro: 

 

Secretaria: 

 

Vogal: 

 

 

 

Aprovado em Assembleia Geral realizada no Vale de Santarém no dia 27 de 

Novembro de 2015: 

 

Presidente: 

 

Vice-Presidente: 

 

Secretária: 


