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I. Enquadramento 

 

O Relatório de Atividades de 2017 da Cercizimbra analisa e avalia a execução do Plano de 

Atividades, Planos de Ação das RS e CA. Este documento apresenta a súmula da informação 

considerada essencial para retratar as atividades desenvolvidas. Presta também contas dos 

resultados obtidos, dos desvios e do grau de concretização da intervenção da organização.  

Mais uma vez há que sublinhar que o empenho dos colaboradores, a adesão e a participação das 

famílias/significativos e de amigos da Cercizimbra, que constituiu um contributo decisivo para a 

concretização deste corpo de intervenção tão abrangente. 

O balanço da intervenção prestada pelos 117 colaboradores da Cercizimbra no âmbito das RS da 

Cooperativa refletido neste relatório, constitui uma razão de regozijo e sentido de dever 

cumprido: pela dimensão, pela adequação e abrangência do atendimento, expressa 

nomeadamente na satisfação dos clientes, parceiros e dos próprios colaboradores. 

Uma gestão de rigor levada a cabo pelo CA e DT’s, o empenho de trabalhadores e cooperadores na 

concretização das inúmeras iniciativas de apoio à sustentabilidade (Campanha do Pirilampo 

Mágico, Campo de Férias – FUI, entre outras) explicam a obtenção do resultado positivo de € 

14.365,38 (catorze mil, trezentos e sessenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos).  

O montante reduzido do resultado positivo, se bem que constitua motivo de satisfação, aponta de 

modo inequívoco para a necessidade de dar continuidade ao maior rigor na gestão. Obriga 

igualmente à reflexão sobre mais instrumentos e iniciativas para o acréscimo da sustentabilidade 

da nossa cooperativa. Aponta ainda para que a nossa cooperativa em sinergia com outras 

organizações congéneres e as suas estruturas de representação (no nosso caso a Fenacerci) 

intervenham junto da governação do País e das tutelas, para serem garantidas bases de 

sustentabilidade financeira a este sector de intervenção tão importante para a coesão social. 

 

 

 

 



 

4 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

Mod.P.GS.04/E/04-02-2015 

 

 

II. Princípios de ação 

 

Missão 

Apoiar a construção e implementação dos projetos de vida das crianças, jovens e adultos 

portadores de deficiência e/ou em risco, bem como o apoio à infância e juventude, pautando-se 

por uma filosofia de intervenção comunitária e à luz dos princípios de solidariedade social e do 

cooperativismo.  

 

Visão 

Ser uma Instituição de referência enquanto instrumento para a inclusão de crianças, jovens e 

adultos portadores de deficiência e incapacidades. Promover contextos normalizados e 

facilitadores para o desenvolvimento psicossocial, através da criação de respostas sociais 

diversificadas e adequadas às necessidades dos clientes, contribuindo para a otimização da sua 

qualidade de vida. 

 

Valores 

Para alcançar a nossa Missão e a nossa visão adotamos Valores que, expressando as nossas 

crenças fundamentais, dão corpo aos princípios de uma cultura que gera realizações: 

• Trabalhar com honestidade e ética profissional 

• Construir um ambiente de respeito e confiança 

• Adotar uma comunicação transparente e objetiva 

• Trabalhar com espírito cooperativo e compromisso com a qualidade 

• Ter colaboradores interessados em propiciar desenvolvimento contínuo e compartilhado 

• Valorizar as pessoas, o trabalho em equipa e o profissionalismo na procura de resultados 
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III. Serviços disponibilizados 

 

Unidade Integrada de Atendimento à Infância: 

STIP – Serviço Técnico de Intervenção Precoce (Tutela Segurança Social) – Presta atendimento a 

famílias com crianças dos 0 aos 6 anos em situação de risco envolvimental, biológico ou de risco 

estabelecido. O STIP integra a Equipa Local de Intervenção (ELI) de Sesimbra, no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce para a Infância.   

CR - Creche (Tutela Segurança Social) – Atendimento a famílias e crianças, com ou sem 

necessidades educativas especiais, na faixa etária dos quatro meses aos trinta e seis meses. 

PE – Pré-escolar (Tutela Educação) – Atendimento a famílias e crianças, com ou sem necessidades 

educativas especiais, na faixa etária dos três aos seis anos. 

CAI – Centro de Animação para a Infância (Tutela Segurança Social) – Presta atendimento a 

crianças e jovens dos seis aos vinte e três anos, famílias e comunidade em geral. Desenvolve 

atividades lúdicas promotoras de desenvolvimento global; prevenção do absentismo escolar 

precoce; prevenção primária de comportamentos de risco, atividades e projetos específicos 

dirigidos à população infanto-juvenil nos seus espaços educativos, de lazer e residência. 

Sede 

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais (Tutela Segurança Social) – Destina-se a jovens adultos 

com idades superiores a dezasseis anos, portadores de deficiência intelectual. O CAO tem como 

objetivo promover e maximizar o desenvolvimento da autonomia pessoal e social dos clientes, 

valorizar as suas competências através do desenvolvimento de atividades socialmente úteis, 

promover o seu bem-estar individual e a sua integração sócio-familiar e comunitária, respeitando 

as características e necessidades específicas de cada cliente. 

EEE – Escola de Educação Especial (Tutela Educação) – Esta resposta social apoia o percurso 

educativo de crianças e jovens com necessidades educativas especiais (nee’s) durante o período 

de escolaridade obrigatória (6 – 18 anos). Neste momento a EEE não tem alunos dado que todos 

estão integrados nas escolas regulares. 
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CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Tutela Educação) – Trabalha em parceria com todos os 

agrupamentos de escolas do sistema regular de ensino do Concelho de Sesimbra e quatro 

agrupamentos do concelho do Seixal. Presta apoio a alunos com NEE e suas famílias a vários 

níveis: Apoio Terapêutico, Atividades de Hipoterapia e Natação Adaptada e Transição da Vida 

Ativa.  

Formação Profissional 

CRPC – Centro de Reabilitação Profissional (Tutela Emprego e Formação Profissional) – 

Proporciona Ações de Formação Profissional, Inicial e Contínua, dirigidas a pessoas com deficiência 

e incapacidade, com idade igual ou superior a 16 anos, residentes nos concelhos de Almada, 

Sesimbra, Seixal e Setúbal visando a sua plena integração socioprofissional. O CRPC assegura o 

acompanhamento pós contratação, durante 12 meses, dos jovens/adultos que terminam o 

percurso formativo, tendo ficado a trabalhar com contrato de trabalho.    

 Unidade de Lares Residenciais: 

LR I – Lar Residencial I – (Tutela Segurança Social) – Equipamento com capacidade para cinco 

clientes, destinado a alojar jovens e adultos portadores de deficiência e/ou incapacidade, com 

idade superior a dezasseis anos, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de 

residir no seu meio familiar normal.  

Lar Residencial II – (Tutela Segurança Social) – Equipamento com capacidade para 14 clientes, 

destinado a alojar jovens e adultos portadores de deficiência e/ou incapacidade com atestado 

multiusos superior a 60%, com idade superior a dezasseis anos, que se encontrem impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar normal.  

Projeto correlacionado  

RSI – Rendimento Social de Inserção (Tutela Segurança Social) – Constitui um mecanismo de 

combate à pobreza, tendo como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados 

familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e 

paralelamente favorecer a progressiva inserção social, laboral e comunitária. A Cercizimbra 

participa neste programa como gestor da Equipa de Parcerias de Sesimbra, que tem como objetivo 

o acompanhamento psicossocial dos agregados familiares  beneficiários de RSI, e como parceiro 

local integrando o Núcleo Local de Inserção Social (NLI), tendo este núcleo como principais 

objetivos, analisar o diagnóstico social realizado sobre os problemas que afetam as famílias 
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beneficiárias do RSI, assim como dar prioridade à intervenção daí decorrente para que se possa 

compatibilizar, o mais adequadamente possível, os recursos existentes na comunidade com as 

necessidades das famílias. 

IV. Destaque 

 

Articulação com as Tutelas  

 CTG + CA A informação introduzida encontra-se a preto e verde 

 Pedido de alteração do acordo RUR-LRII com a SS  - aumento 12 para 14 clientes 

 Melhoria do produto/serviço relacionado com os requisitos do cliente CTG + CA 

• Aquisição de equipamentos: 

-  Máquina de lavar roupa de 11Kg LR II; 

- Maquina de lavar louça LR II 

- Armário sala amarela – CR/PE 

- Equipamentos inclusivos para o espaço de jogo e recreio – cofinanciado pelo INR 

2017 – CR/PE 

- Foram adquiridos 2 videoprojetores, 2 discos externos,1 coluna de som, 2 

máquinas fotográficas e 1 máquina de filmar com a verba angariada com a 

campanha do Jumbo. 

 Manutenção e reparação de equipamentos e edifícios. 

- Pintura dos edifícios e muros da UIAI 

 

 Representação e Participação  

 Conselho Local de Ação Social (CLASS) - Rede Social de Sesimbra   

 Conselho Local de Ação Social (CLASS) - Rede Social de Seixal 

 Special Olympics Portugal 

 Conselho Municipal de Educação de Sesimbra 

 EAPN de Setúbal 

 Rede Incluir do Seixal 

 Conselho fiscal da FENACERCI 

 Núcleo Local de inserção 
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 Projetos  

 Projeto Young Athletes Program – aulas gratuitas  2 x semana a criança dos 3 aos 7 anos  

 Projectos de atendimento aos clientes com financiamento do INR 

o Somos Diferentes, e então? ( 2017) – CRI 

o Saúde e Bem estar - Termas- LR II 

 Projeto Brincar é para todos… - CR/PE -  Cofinanciado pelo INR 2017 

 

 Angariação de fundos e Marketing Social  

 Espaço CERCI Rádio Sesimbra FM (mensal) 

 Campanha Pirilampo Mágico 

 Arraial Solidário 

 FUI – Ocupação de tempos livres  

 V Edição Espaço Emprego & Formação - CM Sesimbra 

 Mostra de doces de Natal – CM Sesimbra 

 Gestão de site/rede social (facebook) 

 2º Grand Prix Ana Sofia Figueiras APPREBE (CRPC) 

 Dia Portas Abertas, no Centro de Reabilitação Profissional 

 

Representações em congressos e seminários  

 I Encontro Young Athletes – Centro Ismaili Lisboa  - Comunicação “ Retrospetiva PYA – 

Portugal” 24 de novembro  

 “ Young Athletes – Portugal Program ” Comunicação em Budapeste ; Hungria ( 6 a 9 de 

dezembro). 

 Encontro Nacional de Dirigentes da FENACERCI 

 Erasmus +/  International Meeting of the Leaders of Change , Eslovénia, 21 a 25 agosto 

 

Eventos  

 Participação no “Espetáculo de Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência”- 3 Dez 2017 – CRI  

 Teatro “O cliente tem sempre razão”, Cineteatro João Mota, Sesimbra 
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V. Princípios de Melhoria Contínua 

 

 POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE 

A Cercizimbra - Cooperativa para Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Sesimbra 

enquanto cooperativa de solidariedade social empenhada na integração escolar, profissional e 

social de crianças, jovens e adultos portadores de deficiência intelectual e multideficiência, 

desenvolve os seus serviços com base nos seguintes princípios: 

 Promover a participação dos clientes, famílias e/ou significativos, tendo em conta as suas 

expetativas;  

 Promover a integração e inclusão dos clientes através de uma ação concertada entre as 

respostas sociais, parceiros e a comunidade;  

 Respeitar requisitos legais, códigos, normas e regulamentos; 

 Desenvolver parcerias com fornecedores, avaliando, selecionando e impondo a melhoria 

contínua dos seus serviços; 

 Renovar e manter as infraestruturas em conformidade com a lei e necessidades dos 

clientes; 

 Analisar sistematicamente os dados para uma tomada de decisão baseada em factos.  

 Melhorar o nível de formação e desempenho dos colaboradores; 

 Melhorar de forma contínua o sistema de gestão da Qualidade; 

 Desenvolver os serviços garantindo a sustentabilidade da organização. 

 Obter a satisfação e confiança dos clientes melhorando a sua qualidade de vida. 

 

Neste contexto, torna-se necessário estabelecer e manter um programa da qualidade planeado e 

desenvolvido com a participação de todos os elementos da CERCIZIMBRA, de modo a desenvolver 

as atividades com base na Missão, Visão e Valores defendidos por esta Instituição. 

 

VI. Relatório de Atividades 

 

 

Eixo 1: GERIR O SISTEMA E MELHORAR 

 

 

Objetivo Estratégico (OE1): Preparar a Organização para alterações nos órgãos de gestão.        
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                                                     (CTG/CA) 

Operacionalização: 

OO1.1.a) Aperfeiçoar o modelo de gestão da organização 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir Sistema 
e Melhorar 

OO1.1 a) Taxa de concretização do 
Plano elaborado pelo CTG 

70% 92% +22% Atingido 

Análise dos resultados: 
Este instrumento constitui uma mais valia na organização do funcionamento do CTG, podendo ser alvo 
de melhoria na adequação dos conteúdos. 

 

Objetivo Estratégico (OE1.2): Cumprir com os requisitos da ISO 9001-2015 

 

Operacionalização: 

OE1.2 a) Transição para a nova norma 

OE1.2 b) Capacitar o CA e os colaboradores para a nova norma 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir Sistema 
e Melhorar 

OO 1.2 a) Concretização do plano de 
transição 

75% 100% +25% Atingido 

OO 1.2 b) Taxa de eficácia das 
Formações ligadas à Nova Norma 

75% 100% +25% Atingido 

Análise dos resultados: 
As atividades programadas no âmbito da transição para a nova norma relativas ao ano de 2017 foram 
todas realizadas. 
Relativamente à eficácia das ações ligadas à nova norma, os colaboradores demonstraram ter adquirido 
um nível adequado de competências 

 

Objetivo Estratégico (OE1.3): Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição  

Operacionalização:  

OO1.3 a) Capacitar a CA/DT/CS de conhecimentos e competências de gestão. 

OO1.3 b) Interceder junto das estruturas de representação para adequar as formas de financiamento 
aos custos efetivos. 

OO1.3 c) Desenvolver projetos inovadores 

OO1.3 d) Garantir uma política de renegociação com os fornecedores externos 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir Sistema 
e Melhorar 

OO1.3 a) Taxa de eficácia da formação 
relativamente a competências de gestão. 

75% 100% +25% Atingido 
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Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

OO1.3 b) Nº de contactos com as tutelas 
CA 

7 1 -6 
Parcialmente 

atingido 

OO1.3 c) Taxa de candidaturas a projetos 
inovadores. 80% 66% -14% 

Parcialmente 
atingido 

OO1.3 d) Taxa de cumprimento das 
renegociações realizadas com os 
fornecedores. 

90% 100% +10% Atingido 

Análise dos resultados: 
Face ao atual quadro de funcionamento da organização foi feita uma aposta na formação dos quadros 
superiores que globalmente se considera muito positiva. 
Apesar do esforço realizado para a concretização do objetivo 1.3c), a organização não conseguiu 
compatibilizar os períodos de candidatura com o volume de trabalho.  
O objetivo foi concretizado na sua plenitude uma vez que se trata de uma obrigação legal, no âmbito da 
contratação pública.  

 

Objetivo Estratégico (OE1.4): Otimizar a imagem/marca da Instituição 

Operacionalização:  

OO1.4 a) Desenvolver o Marketing Social (interno/externo)  

OO1.4 b) Desenvolver projetos formativos (Colóquios, Congressos) 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir Sistema 
e Melhorar 

OO1.4 a) Taxa de concretização do Plano 
de Marketing 

70% 100% +30% Atingido 

OO1.4 b) Nº de Colóquios/ Congressos/ 
Formação realizados.  

1 1 0 Atingido 

Análise dos resultados: 
O bom resultado ao nível do plano de marketing deveu-se ao trabalho desenvolvido e ao empenho dos 
trabalhadores.  
O objetivo 1.4 b) foi concretizado na realização das jornadas de reflexão “E depois da escola?” Face aos 
resultados obtidos junto de parceiros, comunidade, entidades congéneres e colaboradores, este evento 
deve ter continuidade.  

 

Objetivo Estratégico (OE1.5): Promover a igualdade de direitos e deveres 

Operacionalização:   

OO 1.5 a) Articular com entidades representativas e/ou tutelares para criação de normativo que obrigue 
a Administração a providenciar os recursos para dar seguimento ao projeto vida dos jovens enquadrados 
pelo DL nº3/2008. 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir Sistema 
e Melhorar 

OO 1.5 a) Nº de articulações com 
entidades. 

3 2 -1 
Parcialmente 

atingido 
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Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Análise dos resultados: 
O objetivo foi parcialmente atingido, tendo sido fácil articular com a organização federativa (FENACERCI) 
havendo menos abertura por parte da administração. 

 

Objetivo Estratégico (OE1.6): Responder ao diagnóstico de necessidades externas e internas  

Operacionalização:   

OO1.6 a) Acompanhamento e monitorização dos jovens que saem da escolaridade obrigatória – 
Plataforma de Apoio à Transição 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir Sistema 
e Melhorar 

OO 1.6 a.1) Criação de plataforma 100% 0% -100% Não Realizado 

OO 1.6 a.2) Taxa de acompanhamento 
dos jovens 80% 0% -80% Não Realizado 

Análise dos resultados: 
Durante este ano, estiveram em consulta pública algumas mudanças na legislação e nas respostas 
sociais a oferecer a esta população, nomeadamente no que diz respeito a um Modelo de Apoio à Vida 
Independente e à atribuição de subsídios da Segurança Social, pelo que se considerou que seria melhor 
esperar pela legislação definitiva, de modo a ter a certeza dos apoios que poderíamos oferecer a esta 
população ou dos encaminhamentos que virão a estar disponíveis. 
Paralelamente, percebeu-se que, a criação desta Plataforma requer, em termos metodológicos, um 
melhor planeamento, bem como mais recursos humanos do que os previstos, pelo que não se reuniam 
condições para a concretização deste objetivo. 

 

EIXO 2: RESPONDER SOCIALMENTE 

 

Objetivo Estratégico (OE2.1): Aumentar a qualidade de vida dos clientes e significativos através da 

melhoria e adequação constantes dos serviços e apoios prestados 

 

Operacionalização: 

OO2.1.a) Auscultar necessidade e expetativas dos clientes e significativos em situações formais e de 
funcionamento quotidiano.  

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Responder 
socialmente 

OO2.1 a) Taxa de participação dos 
clientes/significativos em reuniões 

87,4% 61% - 26,4%  Parcialmente  
Atingido 

OO2.1 b) N.º reuniões de 
clientes/significativos 

18 55 + 37 Atingido 
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Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

OO2.1 c) N.º de avaliações de contratos 
de inserção 

230 489 + 259 Atingido 

Análise dos resultados: 
O desvio verificado no objetivo 2.1 a) prende-se com a dificuldade em envolver as famílias/significativos 
no processo educativo/formativo. Quanto ao objetivo 2.1 b) verificou-se um aumento do número de 
reuniões realizados com intuito de aumentar o envolvimento das famílias/significativos. Em relação ao 
objetivo 2.1 c) o resultado alcançado reflete o número de agregados acompanhados que é 
manifestamente superior ao acordado com a tutela. 

 

EIXO 3: GERIR RECURSOS 

Objetivo Estratégico (OE3.1): Criar uma política de capacitação dos RH 

Operacionalização:   

OO 3.1.a) Capacitar pessoas para exercer funções na CA 

OO.3.1 b) Capacitar os colaboradores ao nível da HST 

OO 3.1.c) Melhorar o acompanhamento clinico interno regular  

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir recursos 

OO3.1 a) Taxa de objetivos cumpridos do 
plano de modelo de gestão 

70% 100% +30% Atingido 

OO 3.1 b) Taxa de eficácia do Programa 
de HST  

60% 100% +40% Atingido 

OO 3.1 c) Taxa de satisfação dos 
colaboradores da ACIR  

75% 0% -75% Não Realizado 

Análise dos resultados: 
O objetivo 3.1 a) foi largamente atingido por terem sido proporcionados a vários colaboradores 3 
momentos de formação e 1 momento de apresentação pública. 
Relativamente ao programa de HST houve uma preocupação acrescida para o cumprimento das metas, 
dado que nos anos transatos a taxa de acidentes no trabalho foi mais elevada do que era espetável. 
A auscultação da satisfação da ACIR não foi realizada, uma vez que no decorrer de 2017 houve 3 
médicos a prestar atividade, não sendo possível avaliar o serviço do médico de medicina no trabalho, 
contudo desde maio que a médica se tem mantido. Iremos passar o questionário aos trabalhadores 
ainda no decorrer do mês me março. 

 

Objetivo Estratégico (OE3.2): Fomentar uma cultura de participação na vida institucional 

Operacionalização:   

OO3.2 a) Aumentar a participação de colaboradores nas iniciativas da instituição. 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir recursos 
OO3.2 a.1) Taxa execução Incentivos 

60% 0% -60% Não Realizado 



 

14 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

Mod.P.GS.04/E/04-02-2015 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

OO3.2 a.2) Taxa de participação no Dia 
dos colaboradores 

50% 0% -50% Não Realizado 

Análise dos resultados: 
Dado não ter sido possível calendarizar uma data para o dia do trabalhador sem prejuízo dos clientes 
estes dois objetivos não puderam ser realizados, transitando para o próximo ano. 

 

Objetivo Estratégico (OE3.3): Consolidar uma política de gestão eficaz e eficiente do património e 

Equipamentos 

Operacionalização:   

OO3.3 a) Garantir a monitorização da manutenção e utilização dos equipamentos. 

OO 3.3 b) Manter e adequar as infraestruturas à população atendida.  

OO3.3 c) Criar uma política de renovação da Frota Automóvel (RFA) 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir recursos 

OO 3.3a) Taxa de cumprimento da 
monitorização da base de dados dos 
equipamentos e infraestruturas. 

80% 90% +10% Atingido 

OO3.3b) Taxa de cumprimento Programa 
de manutenção/reparação e aquisição 
de equipamentos 

75% 75% 0% Atingido 

OO3.3c) Taxa de cumprimento do 
cronograma de RFA 

70% 100% +30% Atingido 

Análise dos resultados: 
São dimensões de gestão rotinadas que com empenho dos trabalhadores atingem um bom nível de 
execução. 

 

 

VII -Objetivos Operacionais do Conselho de Administração e Respostas Sociais 

 

1. CA 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 

alcançado 
Desvio Observações 

Gerir Sistema e 
Melhorar 

Taxa de Satisfação dos Parceiros 95% 84,5% -14,5% 
Parcialmente 

atingido 

Nº de parcerias com protocolo 15 21 +6% Não atingido 

Nº de parcerias sem protocolo 20 3 -17% Não atingido 

Taxa de concretização dos Planos de 
Ação do CA e RS 

80% 79% -1% Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 

alcançado 
Desvio Observações 

Taxa das reuniões de 
acompanhamento da situação 
económica e financeira da 
cooperativa 

100% 100% 0% Atingido 

Taxa de eficácia das ações dos 
Planos de Melhoria (PM) 

90% 82% -8% EQ 

Taxa de cumprimento dos prazos 
das ações dos PM 

90% 85% -5%  

Nº de Reclamações 0 1 -1 Não Atingido 

Nº de Sugestões 20 39 +19 Atingido 

Receitas provenientes de fontes 
alternativas de financiamento – 
eventos 

5 500€ 1.378,5€ -4.121,5€ Parcialmente 
Atingido 

Verba angariada com o projeto FUI 3.200€ 2.144,3€ -1.055,7€ Parcialmente 
Atingido 

Receitas provenientes da venda de 
Pirilampos/ pins vendidos 

17.490€ 16.040€ -1.450€ Parcialmente 
Atingido 

Nº iniciativas de > de sócios 10 7 -3 Parcialmente 
Atingido 

Nº de iniciativas de angariação de 
fundos – Pólo da Quinta do Conde 

2 3 +1 Atingido 

Nº ações de divulgação e imagem 
em meios de comunicação social  

30 35 +5 Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 8 15 7 Atingido 

Nº de representações da 
organização em Colóquios, 
Conferências 

15 9 -6 Parcialmente 
Atingido 

Nº de atualizações do Site 1 70 +69 Atingido 

Nº de publicações em redes sociais 90 353 +263 Atingido 

Análise dos resultados:  
A diferença de resultado na taxa de concretização dos planos de ação não foi relevante. 
Constata-se com satisfação que o nº de sugestões aumentou significativamente indiciando maior 
participação das partes interessadas. 
Na angariação de fundos os resultados alcançados explicam-se pela impossibilidade da realização 
do evento ilumina-me e de contingências de calendário no que diz respeitos às caminhadas; já os 
resultados da campanha Pirilampo e do projeto FUI situam-se em parâmetros aceitáveis.  
Os resultados positivos relativamente às redes sociais explicam-se pelo empenho e adesão das 
equipas das RS. 
O CRPC considera como meta satisfatória para o indicador Satisfação dos parceiros (empresas) a 
taxa de 83% face ao modelo de formação atual imposto pela Tutela. 
O nº de parcerias com protocolo superou o expectável fruto do envolvimento das RS em intervir 
cada vez mais, em rede. 
A meta para  nº de parcerias sem protocolo foi mal definida daí se verificar um desvio tão 
elevado.  
O desvio na Taxa de eficácia das ações dos Planos de Melhoria (PM) foi o resultado da 
implementação de ações pouco eficazes, as quais serão revistas no PM de 2018. Os prazos 
estabelecidos para o cumprimento das ações dos PM, também não foram corretamente 
definidos. 
No CRI, uma das ações do PM foi ineficaz e outra não cumpriu o prazo. Na primeira situação 
foram revistos os critérios e os instrumentos de avaliação do desempenho do CRI e da eficácia da 
intervenção, contudo, foi necessário fazer ajustes nos novos instrumentos, não sendo possível a 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 

alcançado 
Desvio Observações 

sua aplicação na data prevista. Esta ação transitou para o PM de 2018. Na segunda situação, não 
se cumpriu o prazo previsto para atualização do Regulamento Interno porque se aguarda a saída 
da nova legislação relativa à Educação Especial e ao funcionamento dos CRI pelo Ministério da 
Educação. 

Nutrição 

Alimentação 

Taxa de concretização das reuniões 

c/ UNISELF 
5 5/100% 0 Atingido 

Taxa de eficácia dos RA  referentes à 

nutrição e alimentação 
100% 100% 0% Atingido 

Taxa de satisfação dos clientes face 

ao serviço UNISELF 
80% 72% -8% Não atingido 

Taxa de cumprimento da  check list 0 12/58,6% -12 Não atingido 

IQF UNISELF >80 73 -7 Não atingido 

Nº. Reclamações NA 0 5 -5 Não atingido 

Nº. Sugestões NA 10 0 -10 Não atingido 

Análise dos resultados:   
O acompanhamento da empresa UNISELF foi cumprido, levando à constatação de insuficiências 
significativas quanto ao cumprimento das regras de segurança alimentar e qualidade dos 
produtos. Apontando para uma não qualificação na continuidade da prestação do serviço. 

Gerir Recursos 

Taxa de concretização do Plano de 
Formação 

100% 35% -65% Não atingido 

Taxa de colaboradores com 
formação ≥ 35h  

10% 6% -4% Não atingido   

Taxa colaboradores que 
frequentaram formação 

75% 67% -8% Não atingido  

Taxa de colaboradores com 
avaliação igual ou superior a muito 
bom 

85% 83% -2%      Atingido 

Taxa de assiduidade dos 
Colaboradores 

- 95,9% - Monitorizado 

Taxa de satisfação dos 

colaboradores 
72% 70% -2% 

Parcialmente 
atingido 

Índice de qualificação de 

fornecedores 
86% 82% -4% 

Parcialmente 
atingido 

Índice de qualificação de 

fornecedores alimentares 
95% 73% -22% Não atingido 

Nº de renegociações com 

fornecedores 
3 3 0% Atingido 

Análise dos resultados:  
Relativamente à avaliação dos colaboradores não se considera o desvio relevante, dado que as 
metas quando são estabelecidas são respeitantes aos trabalhadores que estão ao serviço, 
contudo ao longo do ano vai sendo necessário efetuar substituições, por diversos motivos, e 
estes novos colaboradores por vezes, devido à sua inexperiência, nem sempre conseguem atingir 
o nível de MB. Paralelamente foi pedido aos DT’s/CS que aumentassem o nível de exigência. 
Quanto ao desvio na taxa de satisfação dos colaboradores não se considera significativo, importa 
referir que a grelha de avaliação de satisfação foi reformulada, uma vez que não espelhava todas 
as dimensões da organização.  
O índice de qualificação alimentar foi analisado noutro processo, sendo o dos restantes 
fornecedores satisfatório. Este valor com menos 4 pontos percentuais é devido a 3 fornecedores 
que ficaram abaixo da meta, estando o CA a apurar os factos. 
No que diz respeito à taxa de concretização do PAF, esta ficou muito aquém do expectável. A 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 

alcançado 
Desvio Observações 

principal razão tem a ver com o facto de o Plano Anual de Formação ter previsto demasiadas 
ações para a capacidade financeira da Organização e para a capacidade das diferentes RS 
dispensarem colaboradores para a frequência das mesmas, face ao volume de trabalho existente. 
Ambas as circunstâncias justificam os desvios nos dois indicadores seguintes. 
 

Resultados do Plano de Ação CA: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

93% Marketing Social 1 0 0 

0% Mecanismos de Gestão 0 0 1 

100% Medidas autoprotecção 1 0 0 

64% TOTAL 
2 0 1 

66,7% 0% 33,3% 

Análise dos resultados: 

As áreas mais rotinadas da gestão como o marketing social e as medidas de autoproteção apresentam bons resultados. 

O modelo de mecanismo de gestão carece de uma discussão aprofundada no sentido da definição dos seus contornos e 

disseminação junto das equipas. 

 

2. STIP 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

80% 72% -8% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

90% 90% 0% Atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

3 2 -1 
Parcialmente 

atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 1 0 -1 Não atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

1 1 0 Atingido 

Nº de Sugestões 5 5 0 Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Análise dos resultados: os indicadores monitorizados demonstram que se estão a atingir os 
objetivos propostos. Não existem reclamações nem sugestões registadas por parte dos clientes, 
ponderamos equacionar uma forma de registar as sugestões realizadas no decorrer da prática 
diária. Não foram atingidas as metas referentes à Taxa de concretização do Plano de Ação (-8%) não 
tendo sido considerado relevante o valor obtido. Perante toda a contingência de nº de solicitações/ 
recursos humanos os eventos abertos à comunidade não foi considerado uma prioridade. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

0 0 0 Atingido 

Tempo médio de admissão de novos 

clientes (dias) 
30 8 0 Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Nº de candidatos 25 0 -25 Atingido 

Análise dos resultados: os indicadores monitorizados demonstram que se estão a atingir os 
objetivos propostos.  

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos planos individuais 

100% 100% 0 Atingido 

Taxa de participação dos 
clientes/significativos nas reuniões de 
elaboração/avaliação/validação de 
PIIP 

100% 100% 0 Atingido 

Taxa de desistências/rescisões 0% 0 0 Atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
2 0 -2 Não atingido 

Nº de atendimento a famílias 
(reuniões; visitas domiciliárias; 
acompanhamentos institucionais) 

7365 7500 135 Atingido 

Análise dos resultados: os indicadores monitorizados demonstram que se estão a atingir os 
objetivos propostos, à exceção da concretização das reuniões gerais de pais/significativos que pelas 
dificuldades sentidas ao longo do ano da estabilização dos profissionais por períodos de ausência 
por doença, não foi priorizado. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 67,5% 69% 1,5% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

100% 75% -25% 
Parcialmente 

atingido 

Análise dos resultados: as metas propostas foram atingidas, mas considera-se que com o aumento 

do rigor na avaliação de desempenho as metas poderão ser alteradas. 

 

Resultados do Plano de Ação do STIP: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

79% Diagnóstico 3 3 0 

68% Intervenção 2 1 1 

78% EABT SES 3 1 1 

77% EABT QC 2 2 1 

56% Grupo dos Faladores SES I 0 5 0 

57% Grupo dos Faladores SES II 0 5 0 

69% Grupo dos Faladores QC I 0 5 0 

87% Grupo dos Faladores QC II 2 3 0 

78% Intervenção em rede 2 1 0 

72% TOTAL 
14 26 3 

32,5% 60,5% 7% 

Análise dos resultados: 

Com uma taxa de concretização de 71% consideramos ser o reflexo do empenho de toda a equipa, no entanto os 

objetivos e metas terão de obrigatoriamente ser revistos se continuarmos com o atual mapa de recursos humanos. O 

primeiro semestre de 2017 foi pautado por diversas ausências dos profissionais, o que obrigatoriamente se refletiu num 

reajustamento das metas priorizadas. A cíclica integração de novos elementos do Ministério da Educação todos os 
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meses de Setembro leva a que o último trimestre do ano também sofra algumas alterações. Com o aumento crescente 

do número de referenciações e solicitações específicas deste serviço, teremos de priorizar alguns dos objetivos e metas 

em detrimento de outras, de modo a garantir a continuação da qualidade de intervenção que habitualmente 

apresentamos. 

 

3. CR/PE 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

95% 93% -2% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

92% 90% -2% 
Parcialmente 

atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

1 1 0 Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 3 3 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

_ - -- 
Sem meta 
definida 

Nº de Sugestões 8 16 + 8 Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Análise dos resultados: não foram atingidas as metas referentes à Taxa de concretização do Plano 
de Ação (-2%) e Taxa de satisfação de clientes e significativos (-2%) que perante os valores obtidos 
não se consideram relevantes.  

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

0 0 0 Atingido 

Tempo médio de admissão de novos 
clientes (nº dias) 

7 7 0 Atingido 

Nº de candidatos 
≥ nº clientes 

saídos – 6 37 + 31 Atingido 

Análise dos resultados: ressalvam-se os valores obtidos no Nº de sugestões (+8) e no nº de 
candidatos (+31) que foram fruto das estratégias implementadas para a sua prossecução.  

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos planos individuais 

95% 99,33% + 4,33% Atingido 

Taxa de participação dos 
clientes/significativos nas reuniões de 
elaboração/avaliação/validação de PII 

80% 67% - 13% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de desistências/rescisões 6% 8% +2% 
Parcialmente 

atingido 

Nº de Encontros informais 6 6 0 Atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
16 16 0 Atingido 

Nº de atendimento a famílias 
(reuniões; visitas domiciliárias; 
acompanhamentos institucionais) 

85 40 - 45 
Parcialmente 

atingido 

Análise dos resultados: globalmente foram atingidas as metas propostas mantendo-se como 
parcialmente atingida a meta Nº de atendimentos a famílias que, à semelhança do ano passado, se 
prevê continuar a decrescer e a meta Nº de desistências (+2%) o que não se considera significativo 
uma vez que as causas para as rescisões não são imputáveis à RS (ex. mudança de residência, 
emigração, …). Não foi também totalmente atingida a meta Taxa de participação dos significativos 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

nas reuniões de PII sendo que se verifica uma diminuição na participação das famílias nas reuniões 
realizadas no último trimestre. Pretende-se desenvolver na Creche (RS de início de frequência do 
maior nº de crianças) projeto de Envolvimento Familiar 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 75% 67% - 12% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

100% 100% 0 Atingido 

Análise dos resultados: não foi atingida a meta Taxa de satisfação dos colaboradores (-12%) com 
causa analisada em sede de Relatório (maioritariamente questões remuneratórias) que serão 
tratadas pelo Conselho de Administração. 

 

Resultados do Plano de Ação da CR/PE: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Nº metas 
atingidas 

Nº metas 
parcialmente 

atingidas 

Nº metas 
não 

atingidas 
75% Pinturinhas e Cia 1 1 0 

100% Horta Cheiros e Sabores 2 0 0 

100% A magia da história 1 0 0 

100% Doces sabores 2 0 0 

100% Candidaturas 1 0 0 

100% Jardim Saudável 2 0 0 

75% Encontros Saber + 1 1 0 

93% TOTAL 
10 2 0 

83,3 % 16,7% 0% 

Análise dos resultados: 

Foram atingidas as metas em 5 dos 7 projetos dinamizados ao longo do ano letivo 2016/17 sendo de realçar que 

nenhum destes projetos foi desenvolvido enquanto projeto pedagógico ou curricular de salas (estes foram 

implementados, mas por opção do CA não constam em Plano de Ação). Os projetos acima identificados foram 

desenvolvidos por educadoras e por equipas de auxiliares responsáveis por cada projeto o que traduziu uma abordagem 

inovadora no funcionamento das RS CR/PE.  

Relativamente aos 2 projetos com um grau de consecução de 75% considera-se que no projeto Pinturinhas e Cia não 

teve impacto na consecução do projeto pois o indicador não atingido (nº de contactos para angariação de material) não 

foi concretizado na totalidade pois com os contactos realizados obteve-se todo o material necessário para a realização 

do projeto. 

Relativamente ao projeto Encontros Saber + não foi atingido o indicador Nº de sessões de formação pois a educadora 

responsável pelo projeto entrou de baixa médica o que não permitiu a concretização da segunda sessão de formação 

planificada. Como medida de melhoria pretende-se que de futuro todos os projetos tenham mais que um responsável 

para haver garantia da sua continuidade de implementação. 

 

4. CAI 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

95% 79% -16% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 95% 100% 0 Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

significativos 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

200 108 -92 
Parcialmente 

Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 1 1 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

1 1 0 Atingido 

Nº de Sugestões 10 16 +6 Atingido 

Nº de Reclamações 0 100% 0 Atingido 

Análise dos resultados: Relativamente ao P. GS., destacamos o desvio de duas (2) das sete (7) metas 
definidas. Em relação ao desvio evidenciado na taxa de concretização do Plano de Ação este prende-
se com a concretização parcial das ações dos projetos Ludoteca, pela incompatibilidade de horários 
dos clientes e resistência demonstrada por estes face a propostas/domínios fora da sua zona de 
conforto; Biblioteca Técnica, uma maior facilidade de acesso via internet a artigos científica/técnicos 
em constante atualização; CID, mutação nos hábitos de utilização das novas tecnologias; Ludoteca 
Itinerante, foço de gerações; e pela não concretização das metas do projeto Animação de Recreios 
devido à impossibilidade de concretizar algumas das atividades planeadas. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Nº de clientes atendidos 200 203 +3 Atingido 

 Nº de novas inscrições 80 110 +30 Atingido 

Análise dos resultados: No que concerne ao P.C.A.A., as metas definidas foram alcançadas na sua 
plenitude à salientar que a RS continua a ser um serviço de referência para as famílias do concelho 
cujo horário laboral não é compatível com o horário escolar dos seus educando, assim como para as 
crianças e jovens que apresentam uma retaguarda fragilizada por questões de ordem social e 
económica, cujas famílias/tutores não lhes é possível prestar suporte nos tempos livres. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

 Média de frequência mensal 750 1020 +270 Atingido 

 Nº de atividades realizadas 7 8 +1 Atingido 

 Nº médio de participantes por 
atividade 

65 66 +1 Atingido 

Nº de reuniões gerais de 
pais/significativos 

16 30 +14 Atingido 

Análise dos resultados: As metas definidas foram alcançadas na sua totalidade, à realçar o aumento 
significativo da média de frequências mensais. Consideramos que este crescimento, quando 
comparado com o ano transato, está relacionado com: - a satisfação dos clientes face ao serviço 
prestado, dados apurados na análise dos questionários de avaliação da satisfação dos clientes; - 
envolvimento efetivo dos clientes no planeamento e implementação de projetos; - o alargamento 
da resposta no âmbito do projeto “CAI na Escola; - e uma maior participação/presença das 
famílias/tutores nos projetos da RS, nomeadamente, projeto “Apoio ao Estudo” e projeto “Campo 
de Férias - FUI” 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 70% 71% +1% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

70% 50% -20% 
Parcialmente 

Atingido 

Análise dos resultados: Verificou-se um desvio de 20% em uma (1) das metas. O desvio evidenciado 

na meta referente à avaliação de desempenho prende-se com a necessidade, de um modo geral, 

dos colaboradores consolidarem e/ou enriquecerem as suas competências ao nível 

empreendedorismo, planeamento e organização, abertura à mudança e conhecimentos técnicos. 

Consideramos também, que esta situação advém da alteração da diretoria técnica da RS e por um 

dos colaboradores não ter sido submetido ao processo de avaliação de desempenho por ter estado 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

de baixa por acidente de trabalho durante um período superior a 6 meses. 

 

Resultados do Plano de Ação do CAI: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Nº metas 
atingidas 

Nº metas 
parcialmente 

atingidas 

Nº metas 
não 

atingidas 

86% Ludoteca 3 2 0 

93% Biblioteca 1 1 0 

66% Biblioteca Técnica 0 2 0 

100% Oficinas 2 0 0 

25% CAI na Escola 0 1 3 

47% CID 0 1 0 

64% Ludoteca Itinerante 1 1 0 

67% Apoio Estudo 0 1 0 

100% CAI Solidário 2 0 0 

100% Inter Rede 1 0 0 

100% Responder 1 0 0 

57% C. e imagem 0 1 0 

100% Equipar 1 0 0 

77% TOTAL 
12 10 3 

48% 40% 12% 

Análise dos resultados: 

A RS CAI apresenta um desvio de 23% na taxa de concretização do plano que se prende com a não concretização ou 

concretização parcial das metas referentes aos seguintes projetos: Biblioteca verifica-se um desvio pouco significativo 

(7%), situação que lança o desafio de promover dinâmicas diferenciadas e inovadoras que incrementem o interesse pela 

leitura e pelo espólio disponíveis. Sobre o desvio de 14% evidenciado no projeto Ludoteca, prende-se com a 

incompatibilidade de horários dos clientes e resistência demonstrada por estes face a propostas/domínios fora da sua 

zona de conforto. O desvio apurado no projeto Apoio ao Estudo (33%) conclui que uma percentagem, significativa, dos 

inscritos do projetos revelam necessidade em enriquecer/adquirir competências que contribuam para o seu sucesso 

escolar. Quanto ao projeto Biblioteca Técnica os resultados alcançados em termos do N.º de Leitores e Requisições 

ficaram aquém do previsto, verificou-se um desvio de 34%. Situação que advém da facilidade de acesso via internet ao 

Ebooks e artigos científica/técnicos em constante atualização. No que se refere ao projeto Ludoteca Itinerante, o desvio 

(36%) deve-se ao “fosso de gerações” que se verifica atualmente nos contextos de intervenção do projeto (Bairro João 

XXIII – Boa Água, Bairro da Providência – Sesimbra). No que diz respeito ao projeto Comunicação e Imagem o valor de 

concretização de 57% remete-nos para o volume das ações concretizadas e que consideramos com potencialidade de 

publicação nas plataformas digitais mais utilizadas. Relativamente ao CID o desvio apurado 53%, importa destacar que 

o projeto não correspondeu aos objetivos inicialmente delineados. A utilização dos PC’s resumiu-se à preferência de um 

ecrã mais apropriado às necessidades momentâneas e a necessidade de aperfeiçoar as “Competências TIC” não se 

colocou de uma forma regular. No que concerne ao projeto CAI na Escola o desvio de 75%, prende-se com a taxa de 

concretização da meta referente à redução dos incidentes de violência nos recreios, estava prevista uma taxa de 0% e 

obtivemos 1% e com a não concretização de outras duas metas, que transitam para o pa de 2018. Sobre os projetos 

cujas metas foram alcançadas na sua plenitude, definiram-se novas metas para 2018 de acordo com as necessidades 

dos clientes e as mutações sociais atuais, suportadas por num plano estruturado e sustentado por objetivos claros, 

empreendidos por ações consistentes e persistente assentes na inovação e (pro)atividade da rede de parcerias.     
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5. CRI 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de Satisfação dos parceiros 95% 86% -9% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

100% 100% 0% Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

87% 84% -3% 
Parcialmente 

atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

25 0 -25 Não atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade - 2 - Monitorização 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

1 1 0 Atingido  

Nº de Sugestões 2 2 0 Atingido 

Nº de Reclamações 0 1 +1 Não atingido 

Análise dos resultados:  
A taxa de satisfação de parceiros e de clientes/significativos foi inferior ao ano anterior, embora 
pouco significativa. Este resultado prende-se, de forma geral, com factores condicionados pelo 
financiamento da tutela. A análise mais pormenorizada desta avaliação é feita nos relatórios de 
análise dos resultados.  
A meta relativa ao nº de acções de divulgação em meios de comunicação social não foi atingida pois 
foi mal definida visto que se estavam a considerar as publicações em redes sociais. Foram registadas 
duas sugestões, para as quais foi aberto RA no Plano de Melhoria, o qual foi concluído e eficaz. 
Realizaram-se dois eventos abertos à comunidade, organizados com os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Sesimbra, a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e a 
colaboração na organização do espectáculo do GISC.  
Quanto ao número de reclamações, foi aberto um processo de inquérito pela Inspeção Geral de 
Educação e Ciência (IGEC) na sequência de uma reclamação feita diretamente à tutela em setembro 
de 2016. O processo foi arquivado por não se comprovarem irregularidades na actividade do CRI.    

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Tempo médio de admissão de novos 
clientes (nº de dias) 

60 55 -5 Atingido 

Nº de alunos avaliados - 132 - Monitorização 

Nº de alunos em lista de espera - 31 - Monitorização 

Análise dos resultados:  
Em relação ao tempo médio de admissão de novos clientes foram cumpridos os termos legais que 
são os 60 dias. Relativamente ao número de avaliações foram realizadas todas as avaliações 
solicitadas pelos AE, num total de 132.  
O número de alunos em lista de espera, diz respeito à diferença entre o número de alunos inseridos 
no Plano de Ação para apoio pelo CRI (696) e o número de alunos aprovados com os AE após o 
financiamento em outubro (609). No início do ano letivo, existia uma diferença de menos 87 alunos, 
que ao longo do ano, mediante a reorganização das modalidades de apoio com os AE, desceu para 
31 alunos.  

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos Planos Individuais  

91% 90,73% -0,27% Atingido 

Taxa de participação dos 
clientes/significativos nas reuniões de 
elaboração/avaliação/validação de PI 

100% 100% 0 Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Nº alunos apoiados 673 665 -12 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de concretização das Terapias 100% 100% 0 Atingido 

Taxa de concretização das Atividades 100% 100% 0 Atingido 

Nº de atendimento a famílias 
(reuniões; visitas domiciliárias; 
acompanhamentos institucionais) 

1602 1944 + 342 Atingido 

Análise dos resultados:  
Quanto à taxa de concretização dos planos individuais, os alunos melhoraram 5% os resultados 
escolares. Foram apoiados menos 12 alunos do que o previsto na meta. Esta diferença deve-se ao 
facto de esta ter como referência o número de alunos apoiados no ano anterior sem contemplar 
alterações decorrentes do financiamento do ano em análise.  
A taxa de concretização das terapias e das actividades foi atingida. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 75% 70,7% -4,3% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

84% 76% -7,6% 
Parcialmente 

atingido 

Análise dos resultados:  
A taxa de satisfação dos colaboradores é ligeiramente inferior à meta definida, sendo que a 
remuneração, a possibilidade de progressão na carreira e as condições de trabalho, nomeadamente 
nas escolas, são os aspetos em que existe menor satisfação. 
A equipa do CRI tem manifestado uma boa adaptação e motivação no trabalho desenvolvido e isso 
manifesta-se nos resultados da avaliação de desempenho. A diferença que se verifica este ano deve-
se a substituições de colaboradores experientes, devido a baixas médicas, por colaboradores novos, 
bem como à mudança de coordenação/avaliador. 

 

6. CRPC 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de satisfação de parceiros 85% 83% - 2 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

90% 86% - 4 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

75% 69% - 6 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Nº de Sugestões 2 0 - 2 Não atingido 

Análise dos resultados:  
Os valores que foram atingidos ficaram aquém das metas. Esta circunstância exige uma reflexão da 
equipa do CRPC.  

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Nº de clientes atendidos  50 55 +5 Atingido 

Análise dos resultados: Foi atingido o indicador proposto. 
 

Projeto, Taxa de concretização dos objetivos 70 80 +10 Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Planeamento e 
Acompanhamento 

dos PIF 

Taxa de execução de horas formativas 100 84 -16 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de Integração em posto de 
trabalho 

52 40 -12 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de desistências/rescisões 0 0 0 Atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
2 2 0 Atingido 

Nº de atendimento a famílias 
(reuniões; visitas domiciliárias; 
acompanhamentos institucionais) 

80 76 +4 Atingido 

Análise dos resultados:  
os valores atingidos ficaram próximo das metas planeadas. Todavia, a taxa de integração apresenta 
um resultado abaixo do previsto. Tal situação ficou a dever-se a fatores que transcendem o CRPC, 
nomeadamente redução da duração das ações de formação, características do tecido empresarial e 
escassez de apoios à contratação. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 70% 62% -6% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

83% 82% -1% 
Parcialmente 

atingido 

Análise dos resultados: A instabilidade vivida na RS CRPC traduz-se no resultado da taxa de 
satisfação dos colaboradores. 

 

 

Resultados do Plano de Ação do CRPC: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

80% Educação para a saúde 4 1 0 

67% Que formandos, no futuro? 2 0 1 

100% Oferta formativa do CRPC 1 0 0 

50% Follow-up de ex-formandos 0 2 0 

100% Marketing 5 0 0 

71% Plano de atividades de inclusão 10 0 4 

0% Sala+ 0 1 0 

67% TOTAL 
22 4 5 

71% 13% 16% 

Análise dos resultados: 

Globalmente foram atingidos os objetivos propostos. O projeto Sala + não se concretizou devido ao elevado custo da 
obra. A necessidade que esteve na origem do projecto continua a existir. Face à pertinência, os projetos Educação para 
a saúde, Follow-Up de ex formandos, Marketing e Plano de atividades de inclusão transitam para 2018, integrando 
assim o Plano de Ação 2018. 
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7. CAO 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

62% 71,45% +9,45 Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

90% 91,66% _ 
Monitorizado as 

OMAS 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

3 2 -1 
Parcialmente 

atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 1 0 -1 Não atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

2 3 +1 Atingido 

Nº de Sugestões 4 0 -4 Não atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Análise dos resultados:  
O plano de ação traçado no início do ano vai tendo alterações ao longo do ano, dado que é um 
plano com grande componente de intervenção da comunidade, com inúmeros parceiros. Assim 
sendo nem sempre é possível atingir as metas a que nos propomos, uma vez que nem todos os 
indicadores dependem só da RS. Assim sendo colocamos sempre uma fasquia perto dos 65% de 
meta. Este ano conseguimos passar a meta com um grande esforço e empenho de todos. 
Relativamente à avaliação de satisfação dos clientes, foram monitorizadas as OMAS, o questionário 
de satisfação será aplicado aquando das reuniões de PDI, dado que a maioria das famílias não 
devolve o impresso uma vez que os clientes vêm de transporte da organização e as famílias só se 
deslocam quando são convocados para reuniões. No indicador das ações de divulgação nos meios 
de comunicação e imagem, só estivemos presentes na Sesimbra FM (rádio) devíamos ter apostado 
noutros meios, como o Sesimbra acontece e outros. 
O evento aberto à comunidade “ ilumina-me” passou a ser monitorizado pelo CA. 
A RS CAO dado que tem parcerias com inúmeros organismos, foi convidado a apresentar 
comunicações em encontros organizados por estes. 
Não obtivemos sugestões dado que o questionário de satisfação dos clientes vai ser passado em 
fevereiro/março e é através deste que anualmente obtemos as sugestões e reclamações – o 
questionário tem o campo específico para avaliar estes dois indicadores. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

0% 0% 0% Atingido 

Tempo médio (nº de dias) de 
passagem de ficha de inscrição a lista 

de espera 
<7 <7 0 Atingido 

Análise dos resultados:  
Não temo tido vagas no CAO, assim sendo o 1º indicador não foi avaliado.Ao nível do tempo de 
passagem para a lista de espera, a responsável pela avaliação da ficha e colocação na lista de espera 
tem cumprido escrupulosamente com o tempo estabelecido não carecendo de comentários. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos planos individuais 

65% 62,1% -2,9% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de participação dos 
clientes/significativos nas reuniões de 
elaboração/avaliação/validação de PDI 

78% 77,7% 0,3% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de desistências/rescisões 0% 0% 0% NA 

Nº de Encontros informais 
(festas, almoços, passeios) 

2 1 -1 
Parcialmente 

atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
1 1 0 Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Nº de atendimento a famílias 
(reuniões; visitas domiciliárias; 
acompanhamentos institucionais) 

35 70 +35 Atingido 

Análise dos resultados:  

Dado que os nossos clientes estão em processo degenerativo/regressão é muito difícil de 

estabelecer uma meta de concretização dos PDI. Contudo foi com o esforço de toda a equipa que se 

conseguiu um pequeno desvio à meta, reajustando os PDI’s aos clientes, ao longo de todo o ano. 

A diferença na taxa de participação não é expressiva, os familiares estão envelhecidos e nem 
sempre estão disponíveis para se deslocarem à Cercizimbra. Em alguns casos, quando se justifica, 
efetuamos estas reuniões no domicilio. 
Não se verificou desistências durante o ano de 2017. 
Realizamos 1 encontro informal pelo S. Martinho, o PIC-NIC  que estava programado não foi 
realizado por incompatibilidade de agendar um sábado. 
O nº de atendimentos à família tem aumentado exponencialmente nomeadamente o 
acompanhamento aos serviços de saúde. Não conseguimos avaliar este indicador separado da RUR 
uma vez que a equipa é partilhada, assim este indicador é CAO+RUR,. Penso que não será possível 
aumentarmos muito mais do que temos efectuado, chegamos ao nosso limite. Em alguns momentos 
chegámos a efetuar deslocações com os clientes ao médico 3 pessoas no mesmo dia.  

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 72% 68,78 -3,22% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

85% 92% +7% Atingido 

Análise dos resultados: 
Relativamente à satisfação dos colaboradores a meta foi parcialmente atingida, mas com um desvio 
pouco expressivo.  
Ao nível da avaliação de desempenho a meta era de 82%, não 100%,  dado que durante o ano esta 
RS tem quase sempre colaboradores de baixa médica, tendo de contratar novos colaboradores para 
substituição, tendo estes por norma cotação inferior aos demais. Contudo neste último ano os 
colaboradores contratados já conhecem o serviço apresentando uma boa avaliação de 
desempenho.  

 

Resultados do Plano de Ação do CAO: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

99,2% É pá miga… 5 0 0 

100% Remuneração Inclusiva 3 0 0 

100% Grupo Desporto Adaptado da Cercizimbra 2 0 0 

100% Famílias na Cercizimbra 3 0 0 

93,8% Plano Atividades de Inclusão  2 1 0 

100% Infraestruturas +Q 3 0 0 

0% Quintal dos aromas 0 0 1 

50% Horta menor 1 0 1 

0% Capacitação digital 0 0 2 

71,44% TOTAL 
19 1 4 

79% 4% 17% 

Análise dos resultados: 

Na maioria todos os projetos realizados conseguiram atingir as metas propostas, com exceção do plano de atividades de 
inclusão que uma das metas não conseguiu atingir os objetivos propostos. O facto deve-se à não concretização da meta 
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“objetivos atingidos nas visitas de estudo”, os clientes que estão em ASU efetuam 4 visitas anuais a empresas e têm 
objetivos a atingir, contudo a maioria do grupo não conseguiu assimilar os conteúdos propostos. 
Os projetos Quintal dos aromas e capacitação digital não foram realizados dado que se efetuou candidaturas a 
programas, contudo não foram financiados. Transitam para 2018 

 

8. RUR 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

75% 100 +25% Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

92% 94,85% - 
Monitorizado as 

OMAS 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

2 2 0 Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 2 1 -1 
Parcialmente 

atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

2 0 -2 Não atingido 

Nº de Sugestões 4 0 -4 Não atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Análise dos resultados:  
O plano de ação traçado foi atingido dado que todos os colaboradores da RS efetuaram as ações 
com empenho e dedicação, muito temos de agradecer ao grupo de trabalho da RUR. 
Relativamente à avaliação de satisfação dos clientes, foram monitorizadas as OMAS, o questionário 
de satisfação será aplicado aquando das reuniões de PI, dado que a maioria das famílias não devolve 
o impresso. 
 No indicador das ações de divulgação nos meios de comunicação e imagem, só estivemos presentes 
na Sesimbra FM (rádio) devíamos ter apostado noutros meios, como o Sesimbra acontece e outros. 
O evento aberto à comunidade realizado foi a “ Festa Romaní”, que estava programada para julho, 
contudo, o CA efetuou o arraial no mesmo mês, e assim tivemos de alterar a data para Setembro, 
mês colado ao outro evento “o Halloween” que por este motivo já não se realizou.  
A RS RUR não apresentou comunicações, contudo é muito difícil de avaliar dado que alguns técnicos 
que efetuaram comunicação também pertencem à equipa da RUR.  
Não obtivemos sugestões dado que o questionário de satisfação dos clientes vai ser passado em 
fevereiro/março e é através deste que anualmente obtemos as sugestões e reclamações – o 
questionário tem o campo específico para avaliar estes dois indicadores. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

0% 0% 0 NA 

Tempo (Nº de dias) médio de 

passagem de ficha de inscrição a lista 

de espera 

<7 <7 0 Atingido 

Análise dos resultados:  
Não foram admitidos clientes e tivemos 1 inscrição em CAO e RUR. 
Não temos vagas em RUR, assim sendo o 1º indicador não foi avaliado. 
Ao nível do tempo de passagem para a lista de espera, a responsável pela avaliação da ficha e 
colocação na lista de espera tem cumprido escrupulosamente com o tempo estabelecido não 
carecendo de comentários. 
Não foram admitidos clientes e tivemos 1 inscrição em CAO e RUR. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos projetos individuais 

60% 69% +9% Atingido 

Taxa de participação dos 
clientes/significativos nas reuniões de 

79% 89,4 +10,4% Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

elaboração/avaliação/validação de PI 

Taxa de desistências/rescisões 0% 0% 0% Atingido 

Nº de Encontros informais 
(festas, almoços, passeios) 

2 3 +1 Atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
1 1 0 Atingido 

Nº de atendimento a famílias 
(reuniões; visitas domiciliárias; 
acompanhamentos institucionais) 

9   
Monitorizado 

no CAO 

Análise dos resultados:  

Os clientes que estão em Lar, principalmente a LR Il apresentam um grande comprometimento 

motor e cognitivo, os objetivos estabelecidos foram bastante rigorosos e centrados nas atividades 

da RUR e nos clientes. Penso que por isso conseguimos atingir a meta proposta. A taxa de 

participação nas reuniões foi atingida, devido ao esforço da equipa técnica que se deslocou, em 

alguns casos, a casa dos significativos para realizarem a reunião. Não se verificou desistências 

durante o ano de 2017. Realizamos todos os encontros previstos, e por sugestão de um familiar 

efetuamos o dia da mãe nas nossas instalações. O nº de atendimentos à família tem aumentado 

exponencialmente nomeadamente o acompanhamento aos serviços de saúde. Não conseguimos 

avaliar este indicador separado da RUR uma vez que a equipa é partilhada, assim este indicador é 

CAO+RUR,. Penso que não será possível aumentarmos muito mais do que temos efetuado, 

chegamos ao nosso limite. Em alguns momentos chegámos a efetuar deslocações com os clientes ao 

médico 3 pessoas no mesmo dia. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 76% 77,26% +1,26% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

100% 93,7% -6,3% 
Parcialmente 

atingido 

Análise dos resultados:  
Relativamente à satisfação dos colaboradores a meta foi atingida. Ao nível da avaliação de 
desempenho a meta era de 100%. A meta não foi atingida dado que  durante o ano esta RS tem 
quase sempre colaboradores de baixa médica, tendo de contratar novos colaboradores para 
substituição, tendo estes por norma cotação inferior aos demais.  

 

Resultados do Plano de Ação da RUR: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

100% Dar Resposta 1 0 0 

100% Sejam bem Vindos 2 0 0 

100% Lar doce lar 2 0 0 

100% PASC 2 0 0 

100% Horta com Amor 3 0 0 

100% TOTAL 
10 0 0 

100% 0% 0% 

Análise dos resultados: 

A Taxa de concretização do plano de ação excedeu a expectativas, dado que em alguns projetos atingimos os 100% e 

noutros passamos aquilo que era espetável, como o nº de atividades da PASC que estavam inicialmente 11 inscritas e 

realizámos 12. A horta com amor, um projeto dos pais e filhos do LR II tem sido acarinhada por todos.  

O grupo de voluntariado tem crescido principalmente por parte da comunidade, que tem apoiado as nossas residências. 
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8 . RSI 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa Concretização Plano de Ação  90% 94% 4% Atingido 

Taxa de realização das reuniões 
planeadas (Equipa/Ação Social/NLI)  

100% 100% - Atingido 

Taxa de realização das reuniões 
planeadas- Parceiros (IPSS, ABAS, 
CRPC, ESCOLAS; CPCJ; CAFAP)  

100% 100% - Atingido 

Taxa de organização e conhecimento 
dos processos dos beneficiários  

100% 100% - Atingido 

Taxa de concretização das formações 
(ASIP)  

2 2 - Atingido 

Análise dos resultados:  
O plano de ação proposto foi concretizado, as reuniões com os parceiros foram realizadas. Todos os 
processos foram informatizados e organizados em suporte papel. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Tempo médio de atendimento de 
novos clientes (dias)  

<= 15 (*) 4 - . 

Tempo médio entre atendimento e a 
Informação social (dias)  

<= 7 (*) 3 -  

Análise dos resultados:(*)Estes valores são válidos até 08/17 uma vez que a lei foi alterada. Posteriormente foi 

realizada outra monitorização  
O Plano de Ação do RSI foi atingido em 93%. As reuniões previstas foram realizadas tendo-se 
priorizado o trabalho em rede. O tempo de atendimento dos novos clientes foi cumprido, assim 
como as informações sociais. A partir de Agosto de 2017 foram monitorizados outros tempos de 
acordo com a nova legislação. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Nº de famílias acompanhadas  350 489 +139 Atingido 

Nº de Contratos de inserção Assinados 230 498 +268 Atingido 

N.º de avaliações de contratos de 
inserção 

230 489 +259 Atingido 

Nº de Contratos de inserção cessados 
por inserção no mercado trabalho  

30 26 -4 Parcialmente 
Atingido 

Nº de Visitas domiciliárias realizadas  250 460 +210 Atingido 

Nº de atendimentos efetuados  465 1754 +1289 Atingido 

Análise dos resultados:  
A análise dos dados revela que a equipa atendeu mais agregados familiares do que os previstos no 
acordo, o que se reflete no acompanhamento social efetuado. Relativamente à autonomização da 
medida de RSI por motivos de trabalho, a meta foi um pouco ambiciosa uma vez que o mercado de 
trabalho em Sesimbra é sazonal. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 
 

75% 67% -8% Parcialmente 
Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a Muito BOM 

70% 100% +30% Atingido 

Análise dos resultados:  
Relativamente à avaliação de desempenho a equipa obteve bons resultados demonstrando um 
grande empenho e motivação. A taxa de satisfação das colaboradoras da equipa foi inferior à meta 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

prevista. As colaboradoras manifestam-se descontentes relativamente aos itens que se referem aos 
vencimentos. 

 

Resultados do Plano de Ação do RSI: 

 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

97,1% Em Equipa 1 2 0 

100% Organização de processos 5 0 0 

89,19% ASIP 2 0 0 

100% Trabalho em rede 3 4 0 

99,5% Acompanhamento famílias 11 0 0 

73,3% Integração na comunidade 3 1 1 

100% Sucesso Educativo 2 0 0 

96% Organização Familiar 0 1 0 

69% Dentistas Solidários 1 1 0 

100% Ações de Sensibilização 1 0 0 

50% Farmácias Solidárias 0 2 0 

90,9% Crianças Solidárias 1 0 0 

88,75 TOTAL 
30 11 1 

71,4% 26,2% 2,4% 

Análise dos resultados: 

Análise dos resultados: A taxa de execução do Plano de ação foi de 88,75%. A maioria das ações foram atingidas, 
principalmente ao nível da organização dos processos e acompanhamento familiar. As ações parcialmente atingidas 
prendem-se com a angariação de parceiros para o apoio aos beneficiários de RSI e às dificuldades na autonomização dos 
beneficiários da medida de RSI. 

 

VII. Relatório de Contas 

 

1.  Relatório de Gestão 
 

Introdução 

A Cercizimbra, Cooperativa Para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Sesimbra CRL, com sede 

social em Rua dos Casais Ricos, n 1 , com um capital social de 5.373,01 €, tem como atividade principal 

Educação pré-escolar. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e 

os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2017. 

O presente relatório contem uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da 

posição da Cercizimbra, Cooperativa Para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Sesimbra CRL, 

procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição 

financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição 

dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta. 
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Enquadramento Económico 

De acordo com a generalidade dos analistas, em 2017 registou-se um crescimento económico positivo a 

nível global, à medida que o ciclo de recuperação económica iniciado em meados de 2016 se continua a 

reforçar, impulsionado pela recuperação do investimento e do comércio, bem como pelas condições 

financeiras favoráveis. Estas revisões em alta são mais acentuadas nas economias avançadas, 

particularmente nos Estados Unidos, mas as perspetivas de crescimento também melhoraram para alguns 

mercados emergentes, incluindo a China. 

No curto prazo, o momento económico robusto, é consistente com a força do comércio e com a confiança 

das famílias entre a maioria dos mercados emergentes e economias avançadas. 

Apesar das melhorias visíveis ao longo do ano transato, denotam-se alguns riscos que podem reverter a 

situação atual. Entre eles, a possibilidade de agravamento de tensões geopolíticas a nível internacional, 

destacando-se a situação no Médio Oriente e na península Coreana. Numa ótica de risco nacional e 

europeu, a instabilidade política que se vive na Catalunha, bem como a possibilidade das economias 

avançadas adotarem medidas protecionistas no médio prazo, onde se inclui a hipótese de um impacto mais 

adverso do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, poderão contribuir também para agravar 

a incerteza política a nível global. Também não se pode excluir o cenário de um ajustamento económico 

mais acentuado em algumas economias de mercado emergentes com elevado nível de endividamento, com 

destaque para a China. 

Ainda assim, as previsões até 2020 são genericamente positivas, até quando está previsto que a expansão 

se mantenha sólida e sustentada entre os vários setores e economias, e uma continuação do crescimento 

do consumo privado e da recuperação do investimento. 

Segundo o Banco de Portugal, no primeiro semestre de 2017 notou-se uma ligeira subida no crescimento 

da atividade económica face ao último trimestre de 2016, tendo, contudo, esse crescimento abrandado no 

segundo semestre, essencialmente devido à desaceleração das exportações, conforme explicado no 

parágrafo seguinte. Ainda assim, a sua evolução, no conjunto dos três primeiros trimestres, traduziu-se 

num diferencial positivo de crescimento quando em comparação com a zona euro. Também o crescimento 

do PIB foi superior ao da zona euro no primeiro semestre de 2017. 

Em relação às exportações, registou-se um forte crescimento no primeiro semestre de 2017, especialmente 

marcado no segundo trimestre, essencialmente devido à evolução do turismo, tendo o seu ritmo 

abrandado no semestre seguinte, muito devido à componente de bens energéticos, especialmente no 

terceiro trimestre, onde se registou um abrandamento das exportações do turismo, mas, ainda assim, 

conseguindo manter um crescimento significativo. 

As importações desaceleraram ligeiramente no terceiro trimestre de 2017 face ao primeiro semestre, 

essencialmente devido à redução significativa da componente energética. 

Assim, no que respeita à balança corrente e de capital, registou-se uma ligeira redução do seu excedente 

(em percentagem do PIB) nos três primeiros trimestres de 2017, face a 2016, refletindo a redução do 

excedente da balança de bens e serviços. 

Quanto ao nível de emprego, notou-se um crescimento do mesmo e uma recuperação da população ativa. 

Segundo dados do INE, a taxa de desemprego média anual em 2017 situou-se nos 8,9%, tendo-se verificado 

uma diminuição de 2,2 pontos percentuais em relação a 2016. Em termos trimestrais, a taxa de 

desemprego no quarto trimestre de 2017 situou-se nos 8,1%, abaixo do trimestre anterior e do trimestre 
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homólogo. A taxa de desemprego jovem também diminuiu, situando-se nos 23,9% em 2017, menos 4,1 

pontos percentuais que em 2016. 

A população desempregada continuou a registar uma diminuição, observada desde o segundo trimestre de 

2016. A estimativa anual para 2017 é de 462,8 mil pessoas desempregadas, tendo-se verificado uma 

diminuição de 19,2% em relação ao ano anterior, e de 4.756,6 mil pessoas empregadas, tendo aumentado 

3,3% em relação ao período homólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A confiança dos consumidores mostrou um perfil ascendente, principalmente no primeiro semestre de 

2017, essencialmente devido ao aumento do rendimento disponível real, bem como à melhoria das 

condições de trabalho e da manutenção das condições de financiamento, o que resultou num aumento do 

consumo privado, e, apesar do abrandamento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) verificado no 

segundo semestre, a procura interna manteve um ritmo de crescimento forte. 

Já a inflação, aumentou em 2017, estimando-se uma taxa anual de 1,6%, após um aumento de 0,6% em 

2016, para a qual contribuiu o aumento dos preços dos bens energéticos (cerca de 4%) e dos serviços, 

principalmente os relacionados com o turismo, bem como o aumento dos preços de importação, tanto de 

bens energéticos como não energéticos, e um aumento dos custos unitários de trabalho, resultantes de 

uma redução de produtividade. 

No final de 2017, a dívida pública situou-se nos 242,6 mil milhões de euros, registando-se subidas ao longo 

do ano, atingindo um pico em agosto, onde excedeu os 250 mil milhões de euros, e só começou a diminuir 

nos últimos quatro meses. Comparando com 2016, registou-se um aumento de 1,6 mil milhões de euros, 

tendo contribuído o acréscimo de títulos de dívida pública e dos certificados do Tesouro. Contudo, estas 

variações foram parcialmente compensadas pelos reembolsos antecipados dos empréstimos concedidos 

pelo FMI. Em termos de percentagem do PIB, estima-se que a mesma tenha sido de 126,2%, abaixo da 

registada em 2016 (130,1%). Ainda assim, em comparação com a Zona Euro, Portugal continua a ser dos 

países com maior dívida pública, ficando apenas abaixo da Grécia e da Itália. 

Em relação ao défice orçamental, situou-se nos 0,3% do PIB nos três primeiros trimestres de 2017, quando 

no período homólogo se encontrava nos 2,8% e no primeiro semestre de 2017 nos 1,9%, sendo que a meta 

anual do governo era de 1,4%. Do lado da receita, cujo crescimento foi acima do previsto (registou-se um 

aumento das receitas públicas de 3,8% face ao ano anterior, tendo sido previsto 1,4%), contribuíram os 

impostos indiretos, com destaque para o IVA e as contribuições sociais, mas também houve um reforço dos 
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impostos diretos (IRS e IRC) e um forte aumento da receita de capital. Do lado da despesa, notou-se um 

aumento de 1,6% face ao ano anterior, superando o previsto (0,5%), em muito devido ao aumento dos 

gastos com pessoal, justificado pelo aumento do número de efetivos no Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

tendo-se também observado um recuo nos apoios sociais e nos juros, que compensaram o crescimento do 

investimento e do consumo intermédio. De notar que estes dados não incluem o impacto da 

recapitalização da CGD, que poderá agravar estes resultados para o ano corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da Atividade e da Posição Financeira 

No período de 2017 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela 

cooperativa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 273.366,97 €, representando uma variação 

de 5,23% relativamente ao ano anterior. 

Esta evolução só por si, não é um indicador relevante, para o resultado, dado o peso reduzido das vendas e 

prestações representam na totalidade dos rendimentos, uma vez que a instituição tem como fonte muito 

importante dos seus recursos na rubrica  de subsídios, doações e legados  à exploração 

A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes: 
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Como já foi referido nos outros rendimentos, estão incluídos os subsídios , doações e legados à exploração 

que atingiram 1.522.760,02€ e Outros Rendimentos com 564.618,62€ ( inclui as ações de formação). A 

evolução dos subsídios foi positiva em 4,5% e a evolução dos rendimentos foi negativa em 2,7%. 

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua 

estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas rubricas registaram no seu conjunto um crescimento, com a seguinte evolução por rubrica: 

Custo, das matérias consumidas : - 52,% 

Fornecimentos e serviços de terceiros: +50,0 

Gastos com Pessoal: + 4,5% 

Outros Gastos e Perdas: -2,7 

Os juros e depreciações mantiveram-se ao mesmo nível 
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No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apesenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem 

como o respetivo nº de efetivos 

RUBRICAS  
PERIODOS 

2017 2016 2015 

Gastos com Pessoal 1.515.241,87 1.449.847,15 1.329.037,98 

Nº Médio de Pessoas 114 111 109 
 

Temos ainda a referir que a organização possui um grupo de voluntários e estagiários que apoiam as várias 

RS. Dos quais salientamos no quadro seguinte. 

RS ou Serviço 

PERIODOS 

2017 2016 2015 

Volunt. Estag Volunt. Estag. Volunt. Estag 

Órgãos Sociais 7 0 5 0 5 0 

Respostas Sociais 3 6 2 6 2 2 

Serviços 0 2 0 0 0 0 
 

É evidente um crescimento nos gastos com o pessoal, este é resultante da implementação de uma nova 

resposta social – rendimento social de inserção (RSI) com um volume de despesas de pessoal anual de 

130.000€. Em 2016 este valor foi referente a 7 meses (75.000€) e 2017 com  12 meses de implementação 

(135.000€).  

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano 

anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado apurado no corrente ano é positivo, embora o menor dos ultimo triénio.  
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A direção tem uma apreciação muito positiva do mesmo, face as dificuldades com que se deparou durante 

o ano.  

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente 

com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e 

endividamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode deduzir da analise dos indicadores, estes registaram uma ligeira melhoria 

 

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes 

itens de balanço: 

ESTRUTURA DO BALANÇO 

RUBRICAS 2017 2016 

Ativo não corrente 1.482.959,51 72 % 1.524.494,21 75 % 

Ativo corrente 588.123,61 28 % 513.368,29 25 % 

Total ativo 2.071.083,12  2.037.862,50  
 

 

RUBRICAS 2017 2016 

Capital Próprio 1.677.142,05 81 % 1.610.070,34 79 % 

Passivo não corrente 0,00 0 % 32.159,66 2 % 

Passivo corrente 393.941,07 19 % 395.632,50 19 % 

Total Capital Próprio e Passivo 2.071.083,12  2.037.862,50  
 

 

A Cooperativa exerceu a sua atividade num contexto de Respostas Sociais e Serviço, como é referido no 

relatório de atividades. Este atendimento está inscrito com diferentes CAE’s, nomeadamente: 

 Nº CAE Designação Resposta social ou serviço 
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85100 Educação Pré-escolar  PE 

95591 Formação profissional CRPC 

56290 Outras atividades de serviço de refeições Cantina 

81300 Atividades de plantação e manutenção de jardins Jardim Engomado 

87302 
Atividade de apoio social para pessoas com 
deficiência com alojamento 

RUR 

88910 
Atividades de cuidados para crianças sem 
alojamento 

CR; STIP; CAI 

88102 
Atividade de apoio social para pessoas com 
deficiência sem  alojamento 

CAO 

 

 Proposta de Aplicação dos Resultados 

A Cercizimbra Cooperativa para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados de Sesimbra CRL, no 

período económico findo em domingo, 31 de dezembro de 2017 realizou um resultado líquido de 

14.365,38€, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte: de acordo com os artigos 96º, 97º 

e 98º do Código Cooperativo (CC)  

Aplicação de Resultados 2017 

Reserva legal ( CC:>5% do excedente) 718,27€ 5% 

Reserva para educação e formação cooperativas 
(CC:>1% excedente) 

143,65 1% 

Outras Reservas  13.503,46 94% 

Total  14.365,38€ 100% 
 

 

Na aplicação do resultado na reserva legal será de 718,27€ (setecentos e dezoito euros e vinte e sete 

cêntimos), que segundo o CC será para cobrir eventuais perdas de exercício 

A reserva para educação e formação será de 143,65€ (cento e quarenta e três euros e sessenta e cinco 

cêntimos).  

A rúbrica de outras reservas no valor de 13.503,46€ (treze mil quinhentos e três euros e quarenta e seis 

cêntimos), será para obras de melhoramento das instalações, preferencialmente do telhado da zona da 

cozinha/refeitório. 

 Expetativas Futuras 

1) Cenário Interno 

Para o ano de 2018, os principais objetivos anunciados pelo Governo são a recuperação dos rendimentos 

das famílias, a criação de emprego e o apoio ao investimento das empresas e à inovação. Para tal, o 

governo conta progredir para 5,9% o investimento total da economia, bem como atingir um crescimento do 

emprego de 0,9% durante este ano, bem como uma redução da taxa de desemprego média para os 8,6%, e 

também uma ligeira diminuição da carga fiscal, no que toca à tributação direta incidente sobre os 

rendimentos das pessoas singulares. Quanto às empresas, não se preveem alterações durante o ano 

corrente. 

Segundo projeções do Banco de Portugal, em comparação com o ano findo, o processo de expansão 

económica manter-se-á inalterado nos próximos anos e a atividade económica continuará com um perfil 
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crescente, apesar de mais moderado, onde a economia portuguesa continuará a beneficiar de um 

enquadramento externo favorável a longo prazo. Já o Orçamento de Estado para 2018, prevê um 

crescimento económico de 2,2% e um défice orçamental de 1%, podendo vir a atingir a maior redução da 

dívida das últimas duas décadas até ao final deste ano, mantendo, assim, o cumprimento dos 

compromissos internacionais. 

Até 2020, o Banco de Portugal prevê uma desaceleração do PIB mas, ainda assim, mantendo-se cerca de 

4% acima do nível registado antes da crise financeira internacional. As condições monetárias e financeiras 

também deverão manter-se favoráveis, e a evolução da procura global terá como principal fator dinâmico a 

FCBF, que em 2020 deverá situar-se 11% abaixo do nível registado em 2008. As exportações manterão um 

crescimento robusto, devido essencialmente à evolução da procura externa. 

Também o consumo privado apresentará um crescimento, apesar de estável, maioritariamente devido à 

evolução do rendimento disponível real, influenciada por um crescimento moderado dos salários reais e 

pela continuação da recuperação do mercado de trabalho. No consumo público também se notarão 

melhorias, devido ao descongelamento gradual das progressões salariais que ocorrerá este ano. Resultando 

desta evolução e dum crescimento da população ativa, a taxa de desemprego manterá a sua trajetória de 

redução. Ainda assim, prevê-se que o nível de emprego se situe 2% abaixo dos níveis observados antes da 

crise financeira internacional, bem como o nível de população ativa que, apesar de se prever ligeiramente 

positivo, não irá atingir os níveis observados antes da crise financeira. Com estes fatores, projeta-se uma 

tendência descendente da taxa de emprego, atingindo os 6,1% em 2020. 

Apesar do aumento em 2017, a inflação deverá estabilizar-se entre 2018 e 2020 em cerca de 1,5%, e prevê-

se que até 2020 as exportações mantenham um crescimento moderado, de 6,5% em 2018 para 4,1% em 

2020, trajetória que reflete a ligeira moderação do crescimento da procura externa e dos ganhos de quota 

de mercado. O principal fator que beneficiará o aumento das exportações continuará a ser o aumento do 

turismo, que tem contribuído para o aumento do peso das exportações no PIB desde 2010. Quanto às 

importações, irão desacelerar progressivamente até 2020, atingindo um crescimento de 4,8% no final do 

período projetado. 

A capacidade de financiamento portuguesa também crescerá até 2020, mantendo-se em cerca de 2,2% do 

PIB, devido à descida das taxas de juro da dívida pública e aos recebimentos de fundos estruturais da União 

Europeia. 

Para finalizar, a crise política na Catalunha constitui o maior risco para a economia portuguesa, atendendo 

ao peso que Espanha representa nas relações económicas de Portugal. Para além destes riscos, Portugal 

também terá de enfrentar alguns desafios no longo prazo, como sendo a evolução demográfica, 

principalmente devido à redução da população em idade ativa 

2) Evolução previsível da cooperativa 

A sustentabilidade financeira passa em larga medida por sermos capazes de encontrar a combinação de 

estratégias de redução de custos e de aumento das receitas próprias, com a possível rentabilização do 

património, permitindo atingir o equilíbrio económico-financeiro.   

Para que as medidas de redução de custos e aumento de receitas próprias, apoiadas pela sociedade civil, 
sejam eficazes, é fundamental que o Estado, na sua função de entidade reguladora, assegure um 
enquadramento normativo legal estável, previsível, coerente e razoável. As normas e padrões de segurança 
e qualidade, porque geralmente envolvem investimentos avultados, devem ser estáveis no tempo. 
Alterações frequentes implicam novos investimentos sem rentabilização apropriada dos investimentos 
anteriores e o consequente desperdício de recursos escassos, tanto financeiros como humanos. 
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Para além de estáveis no tempo, estas normas e padrões têm igualmente que ser definidos dentro da 
razoabilidade imposta pelas reais capacidades económicas da Cooperativa. As constantes e novas 
exigências da Segurança Social e de outras entidades reguladoras, ao nível das infraestruturas, 
equipamentos ou dos procedimentos administrativos, levam ao estrangulamento, obrigando a organização 
a níveis de investimento avultados e a um esforço do quadro de pessoal. 

A mesma estabilidade e previsibilidade se exige às políticas públicas que direta ou indiretamente afetam as 
decisões da instituição quanto às RS que estas ofereçam. As ofertas de novas RS ou o alargamento da 
capacidade, exigem investimentos avultados que só fazem sentido num enquadramento legal e normativo 
estável e não causador de alterações bruscas. 

O primeiro e grande desafio prende-se com os mecanismos de angariação de fundos, sobretudo junto 
mecenas privados e institucionais. Será fundamental que a cooperativa ajuste as suas capacidades de 
comunicação/ marketing de modo a melhorar a eficácia das ações de angariação de fundos bem como a 
intensificar a colaboração ativa de mecenas. 

Para tal, a organização deve ser capaz de demonstrar e comunicar publicamente, de forma continuada, o 
valor socioeconómico acrescentado por si gerado bem como as vantagens comparativas que oferecem face 
a organizações similares, públicas e privadas. 

Em concreto, devemos demonstrar de forma qualitativa, mas também quantitativa, qual o impacto da 
nossa atividade na comunidade e qual a eficácia com que utilizamos os recursos angariados.  

.1. VIABILIDADE económico-financeira das IPSS 

2.1) Viabilidade económico-financeira da Cooperativa. 

De uma forma breve podemos dizer que é indispensável, que os órgãos sociais da Cooperativa sejam 
apoiados por quadros com experiência de gestão. Cada vez mais devemos ter uma “gestão empresarial 
com sentido social”. 

a) O voluntariado especializado deve ser o caminho a seguir para a obtenção de apoio técnico de gestão. 
Este apoio deve abranger áreas tão diversas e especializadas como: Gestão de tesouraria; Investimentos; 
Marketing, particularmente marketing social; Relacionamento externo com bancos, fornecedores, 
mecenas, benfeitores, etc. 

O voluntariado especializado permite suprir necessidades de pessoal altamente qualificado e especializado 
, que só necessitamos apenas em tempo parcial e que dificilmente conseguimos custear.  

O desafio que se coloca é o de sermos capazes de mobilizar estes profissionais para colaborarem para 
responder às necessidades.  

b). As transferências, apesar de constituírem a maioria dos proveitos devem ser complementadas com 
outras fontes de financiamento. Esta mudança é um pré-requisito necessário para que estratégias de 
diversificação das fontes de receitas sejam prosseguidas.  

c) Algumas das estratégias de diversificação das fontes de receitas incluem: 

 Rentabilização do património tanto imóvel como móvel. Cedência de espaços disponíveis na organização 
a terceiros para prestação de serviços, o aluguer de equipamentos/ajudas técnicas, seja a particulares, a 
instituições congéneres ou outras entidades que pode assumir quer a forma de contrato de 
arrendamento quer de contrato de cedência, tendo como contrapartida uma verba monetária ou horas 
de utilização de outros equipamentos ou serviços de que a instituição cedente não dispõe mas que a 
utilizadora possui. 

 Estabelecimento de protocolos/parcerias com empresas no âmbito da promoção da responsabilidade 
social.  

 Criação de programas de apadrinhamento e patrocínio de pessoas e de causas como instrumento de 
angariação de donativos privados. A ligação apoio pessoa/causa apoiada tem o potencial de captar mais 
e maiores donativos que o apelo a donativos indiferenciados. Num programa de apadrinhamento e 
patrocínios cada doador financia o cuidado (total ao parcial) de uma pessoa com deficiência/uma criança 
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com rosto e nome. Os doadores podem igualmente apoiar uma causa específica, como a renovação de 
uma sala/um quarto/um espaço ou o equipar uma sala vendo, em contrapartida, o seu nome inscrito 
numa placa identificativa dos benfeitores responsáveis por essa obra. Os programas de apadrinhamento e 
patrocínio permitem aos doadores identificarem-se com a pessoa ou causa apoiada; acompanharem os 
resultados alcançados com o seu donativo; em última análise, permite-lhes darem o seu nome a uma 
causa social. 

d) A redução de custos e o aumento da eficiência na utilização dos recursos existentes têm que ser 
igualmente prosseguidas de modo a assegurar a subsistência económica e financeira. Exemplos incluem:  

 A implementação de uma política de compras centralizadas, que sirvam várias RS é mais fácil conseguir 
preços mais baixos tanto de bens como de serviços.  

 Aquisição de escala mínima de eficiência. Vários dos serviços prestados requerem equipamentos, 
instalações físicas, e meios humanos especializados que não raras vezes são subaproveitados. 
Frequentemente é possível servir mais pessoas com os mesmos recursos ( ex. alargamento do protocolo 
LR II), conseguindo assim uma maior eficiência e consequentemente melhores resultados financeiros, seja 
porque este aumento de eficiência permite reduzir custos ou porque potencia o aumento de receitas.  
As estratégias para captação de um maior número de clientes para as valências com recursos 
subaproveitados incluem, por exemplo, o estabelecimento de protocolos com escolas e outras entidades 
visando a prestação de serviços que potenciam a maior rentabilização dos recursos disponíveis nas 
instituições.  

e) Partilha de recursos humanos especializados. A contração de recursos humanos especializados de forma 
conjunta por mais do que uma RS é uma alternativa possível para instituições em que a resposta a certas 
necessidades sociais exige pessoal especializado, mas o volume de casos não justifica a sua contratação a 
tempo integral.  

2.2) Continuidade: adequação entre a oferta e procura 

a). Devemos ter como prática regular a avaliação do impacto das respostas sociais -  avaliação do impacto, 
corrigir/ melhorar as formas de intervenção social. 

Uma condição necessária à avaliação do impacto é a elaboração de estatísticas por parte das RS. Estas 
estatísticas devem incluir: os problemas/solicitações a que os serviços visam responder; a forma de 
resposta prestada. 

Partindo desta informação primária, a avaliação do impacto deverá: avaliar o grau de adequação entre 
problemas e respostas prestadas; avaliar o grau de eficácia/sucesso da resposta prestada; sugerir medidas 
corretivas para as áreas com fracos desempenhos. 

Tanto as estatísticas produzidas pelos próprios serviços como os resultados das avaliações do impacto 
devem ser divulgadas e, sobretudo, ser alvo de análise e discussão, com o duplo objetivo: corrigir o que não 
está bem e difundir as boas práticas. 

b). As respostas sociais deverão seguir a lógica do serviço integrado ajustado à pessoa. Se uma pessoa ou 
família apresenta várias necessidades sociais, as respostas serão mais eficientes se forem prestadas de 
forma integrada (CRI+CAO+RUR; STIP+CR-PE+CRI; RSI+CRPC; etc). Só assim se pode começar por suprir as 
necessidades sociais de primeiro nível, como a promoção da autonomia do indivíduo e a superação de 
necessidades primárias – alojamento, alimentação, e cuidados de saúde básicos. A superação destas 
necessidades primárias é uma condição indispensável para uma efetiva supressão de necessidades sociais 
de níveis superiores.   

 

2.3). Complementaridade: divulgação, colaboração com congéneres 

a) A operacionalização da “Rede Social” é uma condição necessária para um efetivo funcionamento em 

rede das instituições de apoio social. A “Rede Social”, com os seus Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), 
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as Comissões Sociais de Freguesia e outros níveis de cooperação definidos na Lei, constitui um fórum 

privilegiado para intensificar o diálogo e a cooperação entre instituições de apoio social. 

b) A Cooperativa deve adotar uma atitude mobilizadora da sociedade civil. A atitude da sociedade civil para 

com a nossa organização tem que passar de passivoreceptora para colaborativo-recetora. Mas uma pré-

condição para esta mudança de atitude por parte da sociedade civil é que encaremos a sociedade civil 

como parceira(stakeholder) na resolução de muitos dos problemas. Temos que estar disponíveis para 

transformar a tradicional comunicação unívoca “Cercizimbra prestadora de serviços  Sociedade Civil 

recetora de serviços” numa comunicação biunívoca em que para além de prestarem inputs à sociedade civil 

pela via da prestação de serviços, a Cercizimbra por sua vez aberta a receber inputs da sociedade civil no 

que respeita à gestão, ao financiamento, mas também à forma e tipo de serviços prestados por estas, como 

exemplo,  conseguir que empresas doem os seus stocks  

c). Comunicar mais e melhor a importância da Cercizimbra, bem como as atividades que desenvolvemos na 

comunidade, são condições fundamentais para conseguir uma colaboração e envolvimento mais ativo da 

sociedade civil. Uma forma eficaz de comunicar a importância é pela via da demonstração, de forma 

qualitativa, mas também quantitativa., do impacto da nossa atividade na comunidade bem como da 

eficácia com que utilizamos os recursos angariados. Entre as formas de demonstração possíveis incluem-se: 

 Demonstração da redução dos custos sociais e financeiros, presentes e futuros, decorrentes dos serviços 

sociais prestados; 

 Demonstração da capacidade de oferta de serviços com uma relação custo/benefício mais favorável; 

 A aposta no marketing social e na promoção da marca são duas formas darmos a conhecer o nosso papel 

e potenciarmos a captação de apoios, sejam eles monetários ou não, junto de empresas, de organizações 

e da população em geral. 

 A Internet é um meio poderoso e relativamente barato não só para dar a conhecer a atuação da 

organização, mas também para captar apoios da sociedade civil.  

Outras Informações 

A Cercizimbra não dispõe de quaisquer sucursais no território nacional. 

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira 

expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2017. 

Não foram realizados negócios entre a cooperativa e os seus órgãos de gestão.  

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na 

sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão 

assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de 

riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade. 

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal. 

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social. 

Considerações Finais 

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em 

particular aos Utentes, Clientes, Fornecedores e entidades oficiais com quem temos parcerias, porque a 

eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser do 

nosso negócio. 
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Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os 

quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade da 

Cercizimbra. 

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o 

Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, 

a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo. 

 

 Lisboa, 12 de Março de 2018 

O Conselho de Administração 

 

 

2.  Anexos às demonstrações financeiras 

 

 Ver PDF anexos que contêm – 1) Anexos às demonstrações financeiras; 

2) Balancete da Razão; 

3) Balanço; 

4) Demonstração de resultados; 

5) Demonstração de fluxos de caixa; 

6) Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 


