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I. Enquadramento 

 

O Relatório de Atividades de 2018 é um instrumento de organização e de reflecção basilar para a 

Cercizimbra. Reflete o trabalho efetuado durante o ano de 2018, 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 115 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.  

Devido aos cortes na Formação profissional a organização viu-se obrigada a tomar medidas de 

gestão com vista à diminuição da despesa em recursos humanos não suportados pela tutela, 

nomeadamente rescisão unilateral e encargos decorrentes, a diminuição do valor apurado pela 

campanha pirilampo mágico, explicam a obtenção do resultado negativo de 18.067,68€. 

 O valor negativo do resultado constitui uma preocupação inequívoca reforçando a necessidade de 

dar continuidade ao maior rigor na gestão. A Organização terá de efetuar cada vez mais 

candidaturas a projetos de financiamento para apoiar a sustentabilidade suas respostas sociais, 

assim como elaborar candidaturas que venham alavancar a organização e o atendimento ao 

cliente de extrema qualidade. 

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 
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País e das tutelas, para serem garantidas bases de sustentabilidade financeira a este sector de 

intervenção tão importante para a coesão social. 

 

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, 

integrar e valorizar as suas competências através do desenvolvimento de atividades socialmente 

úteis, promover o seu bem-estar individual e a sua integração sociofamiliar e comunitária, 

respeitando as características e necessidades específicas de cada cliente. 

 

Agrupamentos de Escolas de Sesimbra e Seixal 

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Tutela Educação) – Trabalha em parceria com alguns 

agrupamentos de escolas do sistema regular de ensino, prestando apoio a alunos, docentes e 
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famílias a vários níveis: atividades terapêuticas, atividades oficinais, áreas de preparação para a 

transição da vida pós-escolar e apoios especializados. 

 

Formação Profissional 

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

Atendimento a pessoas com deficiência e incapacidade, residentes nos concelhos de Almada, 

Sesimbra e Seixal, visando a sua plena integração socioprofissional.    

 

Rede de Unidades Residenciais: 

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 operando nas 3 Freguesias do Concelho de Sesimbra 

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 

beneficiárias do RSI, assim como dar prioridade à intervenção daí decorrente para que se possa 
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compatibilizar, o mais adequadamente possível, os recursos existentes na comunidade com as 

necessidades das famílias. 

 

IV. Destaque 

 

 Articulação com as Tutelas  

 Auditoria de Acompanhamento da Segurança Social às RS CR-PE, CAO e RUR; 

 Renovação do protocolo -  RSI. 

 

 Melhoria do produto/serviço relacionado com os requisitos do cliente  

• Aquisição de equipamentos: 

- 2 Aspiradores LR I e II; 

- 4 Impressora RSI, UIAI, CRPC; 

- 3 Computadores CRPC; 

- Varinha mágica cozinha sede. 

 Manutenção e reparação de equipamentos e edifícios: 

- Reparação das rachas da sala dos ateliers do CAO e cozinha da sede; 

- Reestruturação do espaço da Oficina do Barro; 

- Reparação do telhado do CRPC; 

- Reparação caldeira da cave da LR II; 

- Reparação da cuba da cozinha da LR II; 

- Reparação sistema aquecimento do CAI; 

- Reparação/Manutenção das gruas do CAO e RUR; 

- Reparação da caixa das águas fluviais da UIAI; 

- Reparação do portão principal da UIAI. 

- Colocação de estrutura sombreamento CR-PE; 

- Colocação de faixas antiderrapantes na escada de acesso ao 1º piso do CAI; 

- Colocação de tampas nos sanitários CAO; 

- Colocação de fechaduras nos armários de arquivos dos dados sensíveis dos clientes CR-PR 

e CAI; 

- Substituição das portas dos WC`s do CRPC; 
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- Substituição dos algerozes da sede e STIP; 

- Substituição dos polibans dos WC´s do CRPC; 

- Substituição da iluminação florescente/halogéneo para LED da LRII;  

- Isolamento polibans das LR II; 

- Manutenção dos blocos autónomos LR II; 

- Manutenção do mobiliário (pintura cadeiras) da CR-PE; 

- Montagem do sistema rega dos espaços verdes do CAO; 

- Pintura da cozinha da sede. 

 

 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 

 Grupo de trabalho dos representantes dos centros de formação profissional do norte, 

centro, Lisboa e vale do tejo e sul do país, no âmbito da adaptação dos referenciais da 

formação profissional de nível IV nas vertentes formação para a integração e formação 

de base. 

 Capacitação dos colaboradores das RS CAO, RUR, CRPC e RSI para um melhor 

atendimento e informação à comunidade nas áreas das prestações sociais, familiares, 

desemprego, baixas médicas e pensões nas formações como reflexo da sua 

participação nas ações promovidas pelo NLI.  

 

 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 

- Horta Menor CAO  



 

9 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

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

 

 Sesimbra INCLUI em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra, Agrupamentos de 

Escolas do Concelho de Sesimbra e Associação Salvador. 

 

 Angariação de fundos e Marketing Social  

 Espaço CERCI Rádio Sesimbra FM (mensal) 

 Campanha Pirilampo Mágico 

 Arraial Solidário 

 FUI – Ocupação de tempos livres  

 Mostra de doces de Natal – CM Sesimbra 

 Gestão de site/redes sociais 

 Dia Portas Abertas, no Centro de Reabilitação Profissional 

 Férias de Natal no CAI 

 

 Representações em congressos e seminários  

 Encontro Nacional de Dirigentes da FENACERCI 

 Erasmus +/  International Meeting of the Leaders of Change , Londres e Polónia 

 

 Eventos  

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

Deficiência”- 2018 – CRI  

 Teatro “Olha que dois”, Cineteatro João Mota, Sesimbra 

 Jornadas de Reflexão “Dilemas da Formação Profissional no Sec. XX 

 
 
 

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: 
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 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 

(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 

75% 83% +4% Atingido 

Análise dos resultados: 
Apesar de meta ter sido alcançada importa referir que algumas das ações definidas não foram 
concretizadas dentro dos prazos previstos, nomeadamente, a elaboração e aprovação do Plano Anual de 
Formação que foi concretizada apenas em janeiro de 2019 devido ao atraso do procedimento da 



 

11 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

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

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Avaliação de Desempenho.   

 

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 

100% 100% 0% Atingido 

OO 1.2 b) Taxa de execução das 
formações organizadas pelas 
DT´s/CS/CA/EQ 

100% 250% +150% Atingido 

Análise dos resultados: 
Dado que em 2018 a meta se referia à transição/certificação para a ISO 9001:2015, a Organização fez 
todo o possível para o concretizar, nomeadamente dar formação aos seus quadros relativamente à 
mesma, como por ex. a formação de auditor interno de dois colaboradores e diversas formações aos 
técnicos. A disseminação da nova norma ficou a cargo dos DT’s /CS. 

 

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. 

80% 100% +20% Atingido 

OO1.3 b) Nº de reuniões com estruturas 
de representação (Fenacerci…) 

7 8 +1 Atingido 

OO1.3 c) Taxa de candidaturas a projetos 
inovadores. 80% 420% +340 Atingido 

Análise dos resultados: 
1.3 a) Apesar de se ter conseguido atingir a meta, a organização deverá continuar a apostar na formação 
dos seus quadros ao nível da gestão. 
1.3b) Foram efetuadas mais reuniões do que as previstas, contudo sem grande eficácia. 
1.3c) Foram realizadas mais candidaturas que a previstas, dado que este ano surgiu o novo "prémio 
fidelidade", as Academias Gulbenkian e o prémio AMI.  

 

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

80% 100% +20% Atingido 

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

1 2 +1 Atingido 

Análise dos resultados: 
 O plano de Marketing foi cumprido na totalidade dado que é um objetivo do CA a divulgação da 
imagem, das ações e das boas práticas organizacionais como um meio de afirmação na comunidade. 
Ao nível da concretização da realização do colóquio/congresso, realizou-se o programado (encontro 
anual da Organização em novembro) e colaborou-se ainda na realização do evento Sesimbra Inclui a 
convite da CMS. 

 

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 4 +1 Atingido 

Análise dos resultados: 
Foram realizadas as articulações planeadas. O CA esteve em reuniões com o Instituto de Segurança 
Social para planear formas de financiamento do Polo da Quinta do Conde, de modo a dar continuidade 
ao projeto de vida dos jovens enquadrados pelo DL nº3/2008. 

 

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% 100% 0% Atingido 

OO 1.6 a.2) Taxa de acompanhamento 
dos jovens 75% 0% -75% Não executado 

Análise dos resultados: 
A taxa de acompanhamento de jovens apresentou uma meta ambiciosa dado à inexistência de recursos 
para o efeito, atendendo aos cortes financeiros verificados no presente ano, o que exige estratégia 
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Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

organizacional e envolvimento de mais recursos da organização para além dos do CRI, como se pode 
verificar no Plano de Melhoria do mesmo (RA4/18 que transita para RA2/19). 

 

 

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) Mobilizar clientes e famílias para a participação nas atividades da organização  
 

 

Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Responder 
socialmente 

OO2.1 a) Taxa de participação dos 
clientes e famílias nas atividades 
promovidas pela organização. 

20% 6% -14% 
Parcialmente 

atingido 

Análise dos resultados: 
A CR-PE e STIP justificaram o desvio pela impossibilidade de monitorizar este indicador. 
No CAI o desvio verificado prende-se com a dificuldade em envolver de forma efetiva e ativa os clientes 
e significativos da RS nos projetos da organização, pela frequência irregular dos clientes nos projetos da 
RS e pela ausência de muitas famílias nos projetos de lazer dos seus educandos em tempo letivo. 
O CRI refere que há grande participação dos pais no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 
contudo não se atingiu a meta. Há ainda falhas no sistema de contabilização da participação das famílias 
e a divulgação de outras atividades é insuficiente e pouco personalizada, carecendo de estratégias para 
um maior envolvimento.  
No CRPC a maioria dos formandos/famílias, pelo perfil que apresentam, não manifestam interesse em 
participar nas atividades promovidas pela organização. No entanto, o CRPC tem vindo a incentivar a 
participação divulgando as atividades, através de telefonemas e envio de circulares para casa.  
Nas RS CAO e RUR a participação dos clientes e famílias nas atividades da organização foi abaixo do 
esperado devido ao envelhecimento das famílias e ao aumento das suas dificuldades de deslocação à 
instituição, deixando de participar de forma mais ativa. A maioria dos clientes que participaram nas 
atividades foram os que estavam nos LR no momento e que foram deslocados pelos transportes da 
organização. 

 

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 no CA 

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

OO 3.1.c) Melhorar o acompanhamento clinico interno regular  
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Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir recursos 

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

80% 88% +8% Atingido 

OO 3.1 b) Taxa de eficácia do Programa 
de HST  

80% 100% +20% Atingido 

OO 3.1 c) Taxa de satisfação dos 
colaboradores no acompanhamento 
clinico. 

77% 78,12% +1,12% Atingido 

Análise dos resultados: 
Todas as ações proposta no modelo de gestão foram executadas, contudo em assembleia foi efetuada 
uma sugestão relativa ao modelo de gestão (RA nº 17 do CA), a qual se encontra em análise. 
A taxa de eficácia do programa HST deve-se à grande preocupação dos RH em diminuir os riscos e 
antecipar riscos, levando a uma diminuição dos acidentes de trabalho. 
O facto de o acompanhamento clínico ser cada vez mais próximo dos colaboradores, contribuiu para a 
prevenção de doenças profissionais e riscos para os colaboradores e clientes. Neste domínio, foi 
avaliada também a pertinência de se ter médico de medicina curativa e foi manifesto por 84,94% dos 
colaboradores grande interesse/necessidade face a este serviço. 

 

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 

OO 3.2 a.1) Taxa de participação nas 
reuniões do grupo de eventos 

80% 55% -25% 
Parcialmente 

atingido 

OO 3.2 a.2) Taxa de participação no Dia 
dos colaboradores 

55% 94% +39% Atingido 

Análise dos resultados: 
O resultado aquém do esperado relativamente às reuniões de grupo dos eventos, verificou-se pela 
grande instabilidade na equipa pela indisponibilidade de alguns elementos e pela dificuldade em 
encontrar um horário consensual. 
A grande participação no dia do colaborador deve-se ao facto do CA ter escolhido um dia de trabalho 
para o realizar ao invés do inicialmente agendado (sábado, dia de folga da maioria dos colaboradores). 

 

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 

85% 80% -5% 
Parcialmente 

atingido 
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Processo Indicador (organizacional) Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

equipamentos e infraestruturas. 

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

80% 66,67% -13,33% 
Parcialmente 

atingido 

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

75% 100% +25% Atingido 

Análise dos resultados: 
No que toca à Taxa de cumprimento da monitorização da base de dados dos Equipamentos e 
Infraestruturas (EI), não foi possível aferir o resultado geral uma vez que não foi rececionado pela 
gestora da base de dados dos EI os registos de monitorização dos equipamentos da RS CRPC.  
Muitas das ações propostas no programa de manutenção e reparação para 2018 transitaram de anos 
anteriores, contudo a maioria destas reparações carecem de valores avultados de verba, pelo que o CA 
irá efetuar candidatura ao Fundo Socorro Social de 2020. Assim e dado que alguns edifícios e 
equipamentos estão danificados pelo uso, o responsável prioriza as ações que são prementes (risco) em 
detrimento de ações de melhoria. 
Ao nível da RFA foram cumpridas as ações previstas. Está projetado para 2019 a aquisição de novas 
viaturas para a frota. 

 

 

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 84,5% 82,5% 0% Atingido 

Nº de parcerias com protocolo 24 14 -10 Parcialmente 
Atingido 

Nº de parcerias sem protocolo 20 11 -9 Parcialmente 
atingido 

Taxa de concretização dos 
Planos de Ação do CA 

75% 80% +5% Atingido 

Taxa de Cumprimento das ações 
do projeto Sustentabilidade 

100% 73% -27% Parcialmente 

atingido 

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

90% 75% -25% Parcialmente 

atingido 

Taxa de cumprimento dos 
prazos das ações dos PM  

90% 93% +3% Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Nº de Sugestões Monitorizar 1 - - 

Nº ações de divulgação e 
imagem em meios de 
comunicação social ( CA e RS) 

35 75 40 Atingido 

Nº Eventos abertos a 5 5 0 Atingido 



 

16 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

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

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 

alcançado 
Desvio Observações 

Comunidade 

Nº de representações da 
organização em Colóquios, 
Conferências 

1 2 +1 
Atingido 

Nº de atualizações do Site 50 70 +20 Atingido 

Nº de publicações em redes 
sociais  

100 87 -13% Parcialmente 
atingido 

Análise dos resultados:  
Relativamente ao processo GSM podemos dizer que das 13 metas definidas, 8 foram atingidas e 5 
parcialmente atingidas. Em relação ao número de parcerias estabelecidas, estas ficaram abaixo do 
esperado e, segundo a resposta social CRPC, deve -se ao facto de não ter surgido a necessidade de 
estabelecer mais parcerias. O projeto sustentabilidade conseguiu efetuar todas as atividades 
previstas, contudo os valores monetários angariados ficaram aquém do esperado. As ações que 
não atingiram a meta de 90% são respeitantes a relatórios de ação relacionados com a empresa 
UNISELF (catering), empresa que foi rejeitada em maio de 2018. 
O nº de publicações de redes sociais ficaram abaixo do esperado uma vez que se priorizou as 
atualizações do site para comunicar com as partes interessadas. 

Nutrição 

Alimentação 

Taxa de concretização das 
reuniões c/ UNISELF 

100% 100% 0 Atingido 

Taxa de eficácia dos RA  NA 100% 60% -40% 
Parcialmente 

atingido 

Taxa de satisfação dos clientes 
face ao serviço UNISELF 

80% - - N/moni 

Taxa de cumprimento da  check 
list 

100% 100% 0 Atingido 

IQF UNISELF     

Nº. Reclamações NA 0 0 0 Atingido 

Nº. Sugestões NA Monitorizar 1 - Monitorizar 

Análise dos resultados:   
Os indicadores e as metas estabelecidas eram inicialmente respeitantes à monitorização da 
empresa UNISELF. Em maio de 2018 a empresa deixou de trabalhar com a Cercizimbra, dado que 
não cumpria com as exigências de segurança alimentar (HACCP) que a Cercizimbra estabeleceu. 
Assim sendo, de junho a dezembro a monitorização foi respeitante ao serviço prestado pela 
cozinha da Cercizimbra, tendo as metas sido atingidas a partir dessa data. 

Gerir Recursos 

Taxa de concretização do Plano 
de Formação 

80% 95,2% +5,2% Atingido 

Taxa de colaboradores com 
formação ≥ 35h  

8% 11% +3% 
Atingido 

Taxa colaboradores que 
frequentaram formação 

80% 97,27% +17,2% Atingido 

Taxa de colaboradores com 
avaliação igual ou superior a 
muito bom 

85% 27,93 -57,07%  Não atingido 

Taxa de satisfação dos 
colaboradores 

72% 72,33% +0,33% Atingido 

Índice de qualificação de 
fornecedores 

70%/90% 88,1%/94,3% +18,1%/+4,3% Atingido 

Análise dos resultados:  
As metas do processo Gerir Recursos foram atingidas em quase toda a sua plenitude: das 6 metas 
definidas, 5 foram atingidas e 1 não atingida. Estes resultados são indicadores do esforço que a 
organização tem efetuado, quer na formação dos seus quadros, quer na priorização da escolha 
dos seus fornecedores, recorrendo à plataforma de contratação e no cumprimento da legislação 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 

alcançado 
Desvio Observações 

referente à contratação pública. 
O indicador de Avaliação do Desempenho (AD) ficou muito abaixo do esperado. Este ano foi 
introduzida uma grelha de apoio ao preenchimento da AD, parametrizando do ponto de vista 
qualitativo o que vem nas grelhas quantitativas (de 1 a 5). O motivo da utilização destas grelhas de 
apoio deve-se à necessidade de uniformizar a avaliação de desempenho de todos os 
colaboradores, que são avaliados por diferentes avaliadores (DT/CS).  

 

 

Resultados do Plano de Ação CA: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

65% Sustentabilidade 1 4 1 

100% Pessoas Q+ 2   

100% AMH 2   

93% MAP  1  

100% Marketing 1   

92% TOTAL 
6 5 1 

50% 42% 8% 

Análise dos resultados: 

Das 5 atividades inscritas no projeto sustentabilidade, não foi realizado o “Ilumina-me” devido a não ter sido permitido 

pelas entidades de segurança (Capitania do Porto de Setúbal). A atividade “FUI” superou a meta estabelecida em mais 

de 1 100€ e as caminhadas e o arraial solidário ficaram a cerca de 400€ da meta definida que era de 1 800€. A 

Campanha do Pirilampo Mágico não correu como o esperado devido a graves problemas da campanha, nomeadamente 

aos produtos não terem chegado dentro dos prazos e com a qualidade esperada. A meta era de 15 000€ e foi 

conseguido com as vendas cerca de 9400€, uma diferença de 5 600€. 

No projeto “Pessoas Q+” as metas foram todas alcançadas. Nas duas atividades propostas (jantar de Natal e atividade 

do dia do colaborador), o nº de colaboradores que participaram nestas atividades foi superior ao esperado. 

O Arquivo de Memórias e Histórias (AMH) concretizou as duas atividades propostas, ficando ao dispor dos 

colaboradores um conjunto de arquivos fotográficos, de textos, de apresentações/representações, formações e as 

diferentes candidaturas a projetos submetidos. 

O projeto das MAP não foi concretizado na totalidade devido a falhas nos sistemas de detenção para incêndio, 

nomeadamente na sede, dado que os detetores estão constantemente a provocar falsos alarmes. 

A organização cada vez mais se preocupa com a imagem e com a divulgação das suas ações. O marketing é uma aposta 

da Cercizimbra propondo novas ações para 2019. 

 

2. STIP 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

90% 75% 0% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 90% 92% 2% Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

significativos 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

4 13 9 Atingido 

Nº de publicações em redes sociais  50 2 -48 Não Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 1 1 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

2 6 4 Atingido 

Nº de Sugestões 10 8 -2 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

A determinar  100% - - 

Análise dos resultados: Os indicadores monitorizados demonstram que se estão a atingir os 
objetivos propostos. As ações de divulgação e imagem nos meios de comunicação social, excederam 
o previsto uma vez que inicialmente não foi previsto a divulgação do Encontro de IP e a divulgação 
regular do Espaço Aqui Brincamos Todos no Boletim Municipal. Ao longo do ano a equipa foi 
solicitada para participar em formações externas dinamizadas pela EAPN que não estariam 
inicialmente previstas. 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 (-15%). de 
nº de solicitações/ recursos humanos os eventos abertos à comunidade não foi considerado uma 
prioridade. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Tempo médio de admissão de novos 
clientes (dias) 

30 11 0 Atingido 

Nº de candidatos A monitorizar 82 - - 

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% 80% -20% 
Parcialmente 

Atingido 

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

100% 100% 0% Atingido 

Nº de saídas de atendimento A monitorizar 66 - - 

Nº de transferências de outras Eli’s - 15 - - 

Taxa de referenciação mais precoce 40% 12% -28% 
Parcialmente 

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. A referenciação mais precoce mantem-se como um objetivo a 
cumprir no próximo ano, tendo para tal sido agendadas reuniões de sensibilização com os serviços 
de saúde e mantendo a pratica diária de sensibilização junto dos contextos educativos. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 69% 80% 11% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

100% 67% -33% 
Parcialmente 

Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Análise dos resultados: Na satisfação dos colaboradores verificou-se um desvio de 11%, que 

acreditamos estar relacionado com a alteração dos parâmetros de avaliação, assim como na 

avaliação de desempenho se verificou um desvio devido ao aumento do rigor. Como tal em ambos 

os indicadores deverão ser alteradas as metas para o próximo ano. 

 

Resultados do Plano de Ação do STIP: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

79% Diagnóstico 5 3 0 

100% Intervenção 3 0 0 

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 

75% TOTAL 
17 25 2 

38,6% 56,8% 4,5% 

Análise dos resultados: 

Os indicadores formulados para o Projeto Diagnóstico terão de ser revistos no próximo ano, uma vez que a maioria 

passará a ser apenas monitorizado pois são fatores não controlados pela equipa, nº de referenciações abaixo dos 36 

meses está dependente do nº de nascimentos, variável que não conseguimos controlar. 

Os projetos de intervenção com grupos de famílias, Grupo dos Faladores e EABT, apresentam metas não atingidas e 

parcialmente atingidas ao nível da assiduidade das famílias, uma vez que verificamos existir uma grande ausência de 

acordo com as estações do ano. 

 

3. CR/PE 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

90% 89% -1% Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

90% 89% -1% Atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

1 1 0 Atingido 

Nº de publicações em redes sociais  6 6 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

A monitorizar 0 - - 

Nº de Sugestões 10 3 -7 Não Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

A determinar  3,2% - - 

Análise dos resultados: Considera-se que globalmente foram atingidas as metas e objetivos 
definidos pois os desvios na sua maioria não são significativos. É de considerar reforçar o pedido de 
entrega imediata dos questionários de satisfação de clientes nas reuniões de famílias para aumentar 
a taxa de devolução e aumentar o nº de sugestões. Será necessário uma monitorização mais 
frequente e articulada entre a DT e o CA, da taxa de cumprimento do orçamento, para melhorar o 
desempenho relativamente a este indicador. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

- 0% 0% Atingido 

Tempo médio de admissão de novos 

clientes (dias) 
7 7 0 Atingido 

Nº de candidatos 
≥ nº alunos 

saídos 50 0 Atingido 

Análise dos resultados: Continuamos a validar a qualidade dos serviços que prestamos através do 
aumento da procura dos mesmos por potenciais clientes e a inexistência de desistências no período 
de acolhimento. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos planos individuais 

95% 99,7% 4,7% Atingido 

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

70% 61% -9% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de desistências/rescisões ≤ 8% 14% 6% Atingido 

Nº de Encontros informais 2 13 11% Atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
16 16 0 Atingido 

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

40 62 22 Atingido 

Análise dos resultados: No indicador taxa de participação nas reuniões de PII o desvio é resultante 
da participação, abaixo do previsto, das famílias nas reuniões de pais desde que se iniciou o envio 
prévio dos documentos por email. Será dinamizado projeto para colmatar este constrangimento. 
No indicador taxa de desistências/rescisões o desvio é originado maioritariamente pela saída por 
situações não controláveis/imputáveis à organização. 
No indicador nº de encontros informais o desvio resulta da realização de mais ações do que 
inicialmente previsto pela valorização das mesmas pelas famílias e pela sua realização em dias 
diferentes para permitir a participação a pais com filhos em diferentes salas  
No indicador nº de atendimentos a famílias o desvio resulta maioritariamente pela realização de 
reuniões para aferição de mensalidade cujo nº não se consegue prever no início do ano. 
Globalmente consideramos bastante positivo o desempenho do processo que traduz o saber e o 
saber fazer da equipa de CR/PE bem como a adequação das práticas educativas na resposta dada 
aos clientes e famílias. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 67% 69% 2% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

100% 0% 100% Atingido 

Análise dos resultados: No indicador taxa de satisfação de colaboradores considera-se que será 
necessário implementar estratégias nos itens com menor cotação identificados pelos RH 
(responsável pelo tratamento dos dados) para melhorar o desempenho deste indicador. 
Relativamente à taxa de avaliação dos colaboradores os resultados obtidos traduzem a tendência 
geral de diminuição de valores obtidos devido à aplicação de critérios uniformizados 
institucionalmente definidos pelo CA. 
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Resultados do Plano de Ação da CR/PE: 

 

 

 

 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

90% 78% -12% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

90% 88% -2% 
Parcialmente 

Atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social 

12 14 2 Atingido 

Nº de publicações em redes sociais  50 15 -35 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

A monitorizar  1 - - 

Nº de Sugestões 10 21 11 Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

 

 

 
67% Projeto Educativo Escola 2 0 1 

 
89% Projeto Pedagógico Salas Branca e Azul 8 0 1 

 
100% Projeto Pedagógico Sala Laranja 4 0 0 

 
89% Projeto Curricular Sala Amarela 6 2 0  

97% Projeto Curricular Sala Vermelha 3 1 0  

100% Um livro um amigo 2 0 0  

100% Horta Pedagógica 2 0 0  

88% A magia da história 0 1 0  

63% O que fazemos 0 1 0  

98% Brincar é para todos 5 1 0  

100% Encontros Saber + 2 0 0  

100% Trabalhar na Era digital 2 0 0  

69% Eco escolas 2 1 1  

89,2% TOTAL 
38 7 3 

 
79% 15% 6% 

 
Análise dos resultados: 

 
O balanço da taxa de concretização do plano de ação é globalmente positivo tendo somente três dos projetos atingido 
uma taxa de concretização na ordem dos 60/70%. Dos restantes três atingiram uma taxa de concretização na ordem dos 
80/90%, dois na ordem 97/98% e os restantes atingido uma taxa de concretização de 100%. As metas não atingidas 
referem-se a não realização de uma atividade prevista no PEE, ao nº de publicações nas redes sociais no Projeto 
pedagógico das salas branca e azul e a não realização de duas atividades previstas no Projeto Eco escolas. Os desvios 
obtidos não se consideram significativos, mas afigura-se como pertinente a equipa técnica refletir sobre a definição de 
metas devendo as mesmas serem sempre definidas com o quantificador ≥. (dados relativos a ano letivo 2017/18) 

 

4. CAI 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

A determinar 100% - - 

Análise dos resultados: Quanto ao processo GSM o desvio evidenciado na taxa de concretização do 

Plano de Ação, prende-se com a dificuldade em concretizar ações que estão dependentes de 

terceiros (doação equipamento/financiamento); mutações sociais - procura ferramentas/informação 

em formato digital em vez do formato papel; Redução Recursos Humanos - Baixas Médicas. No que 

concerne às publicações da RS constata-se um desvio de (-35) nas redes sociais da organização, 

considerado pouco significativo, na medida em que a informação divulgada pela RS no seu facebook 

é replicada no facebook/site da organização. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Nº de clientes atendidos 200 274 74 Atingido 

 Nº de novas inscrições 90 156 66 Atingido 

Análise dos resultados: Relativamente ao P. C.A.A. as metas definidas foram alcançadas. A RS 
continua a ser um serviço de referência para as famílias do concelho com uma retaguarda fragilizada 
por questões de ordem social e económica e que apresentam dificuldade em prestar apoio aos seus 
educandos nos tempos livres (períodos de interrupção letiva e tempos não letivos) e ao nível do 
apoio escolar. Considera-se ainda, que o número de clientes atendidos e de novas inscrições para 
além da meta definida, se prende também pela dinâmica diferenciadora e inovadora do serviço 
prestado e da faixa etária ser para além dos 10 anos, idade limite para frequência dos espaços ATL´s 
existentes no concelho. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 

dos projetos 
75% 78% 3% Atingido 

Taxa de participação dos clientes nos 

projetos 
70% 69% -1% Atingido 

Análise dos resultados: Relativamente ao procedimento PPA02, o desvio verificado advém da 

flutuação de clientes de ano letivo para ano letivo, variável que depende de fatores incontroláveis 

de nossa parte (horários escolares, transportes, desporto escolar, tutorias…). 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 75% 75% 0% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

75% 0% -75% Não atingido 

Análise dos resultados: Em relação ao processo GR o desvio observado advém da não contemplação 

da revisão dos critérios e ponderações dos parâmetros da Avaliação Desempenho dos 

Colaboradores. 

 

Resultados do Plano de Ação do CAI: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Nº metas 
atingidas 

Nº metas 
parcialmente 

atingidas 

Nº metas 
não 

atingidas 

87% Ludoteca 2 2 0 

52% Biblioteca   2 0 

100% Oficinas 2     

100% CAI na Escola 4     

100% Mais que 1 Click 2     

93% Ludoteca Itinerante 2 1   

43% Apoio Estudo   1  

100% CAI Solidário 1     
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100% Responder   0 1 

79% Comunicação 1 1   

0% Equipar     2 

87% Ludoteca 2 2 0 

52% Biblioteca   2 0 

78% TOTAL 
14 7 3 

58,3% 29,2% 12,5% 

Análise dos resultados: 

A RS CAI apresenta uma taxa de concretização do plano de ação de 78%. O desvio verificado 22% prende-se com a não 

concretização das ações do projeto Equipar e concretização parcial das metas referentes aos projetos Ludoteca, 

Bibliotecas, Ludoteca Itinerante, Apoio ao Estudo e Comunicação.  

No projeto Equipar desenvolveram-se 50% das ações previstas (Apurar junto de empresas de transporte de mercadorias 
nacionais e internacionais a possibilidade de doação de equipamento tecnológicos/eletrónicos e/ou mobiliários com 
pequenos danos em condições de utilização segura) embora os resultados tenham ficado aquém do expectável 
atendendo a que das 15 empresas auscultadas apenas 1 nos deu feedback. Quanto às restantes ações a sua não 
concretização prende-se, essencialmente, com a saturação do tecido empresarial face a este tipo de situações 
(mobilizar o tecido empresarial do concelho para a participação social através de donativos financeiros e/ou materiais), 
pelo que a RS terá de repensar as estratégias de atuação neste domínio para 2019, de modo a garantir a possibilidade 
de atualização/aquisição de materiais e equipamento que respondam às atuais motivações e interesses dos clientes. 
O desvio apurado no projeto Apoio ao Estudo (57%) deve-se ao facto da maioria dos inscritos no projeto revelarem 

necessidade de uma intervenção diária e individualizada, resposta que a RS apresenta limitações face à sua dinâmica e 

exigências dos clientes participantes nas ações dos restantes projetos. Neste sentido, em 2019 a RS irá disponibilizar 

uma resposta mais centrada nas necessidades das famílias no que diz respeito ao tempo de lazer vs. tempo de estudo e 

que, simultaneamente, alia as preocupações/objetivos do projeto às limitações da RS quer na avaliação das 

competências quer no desenvolvimento das mesmas. Desta feita, a dinâmica assentará em ações diretas centradas nas 

tarefas que dizem respeito às solicitações das famílias (realização dos TPC, apoio na criação dos resumos relativos aos 

conteúdos sujeitos a avaliação, pesquisas cientificas e trabalhos de grupo). 

No projeto Biblioteca verifica-se um desvio significativo (48%), situação que se mantém no últimos anos que 

consideramos estar associada à ausência de hábitos de leitura da população e à maior facilidade de acesso via internet 

ao Ebooks e artigos científicos/técnicos, em constante atualização que assim substituem a consulta do livro em formato 

papel. Embora o cenário descrito se tenha mantido nos últimos anos, considera-se pertinente continuar apostar em 

dinâmicas diferenciadas e inovadoras que incrementem o interesse e gosto pela leitura e pelas obras disponíveis na 

Biblioteca. 

No que diz respeito ao projeto Comunicação o desvio verificado (21%), justifica-se pela concretização parcial das ações 

de divulgação da RS junto da comunidade através de publicação nas plataformas digitais mais utilizadas (site da 

organização e Instagram) e impossibilidade de apetrechar os colaboradores de uniformes com logotipo da organização, 

por lapso da diretoria técnica aquando da previsão orçamental orçamento.  

Sobre o desvio de 13% evidenciado no projeto Ludoteca, prende-se essencialmente em nosso entender com a 

participação efetiva/ativa dos clientes nas atividades do projeto, justificado em nosso entender com: a tipologia do 

funcionamento da RS, regime porta aberta, o que dificulta o desenvolvimento de ações de continuidade com um grupo 

fixo e pela nova dinâmica do projeto, aposta em jogos/dinâmicas que estimulem o diálogo entre pares, gestão de 

conflitos, emoções, do tempo e o desenvolvimento de capacidades intelectuais (conhecimento, oralidade, escrita e 

leitura), como alternativa ao jogo virtual. Embora não tenhamos alcançados os objetivos definidos, consideramos 

fundamental continuar a estimular e desafiar os clientes da RS para uma participação mais efetiva em ações que lhes 

possibilite identificar as suas fragilidades e potencialidades, desafiar-se, renovar conhecimentos e competências sem a 

dependência das tecnologias e fortalecer a sua resiliência face a desordens emocionais e sociais, muitas vezes, 

estimuladas pelo desenvolvimento de relações por máquinas.  

No que se refere ao projeto Ludoteca Itinerante o desvio (7%), em parte, deve-se à realização do programa de ocupação 

dos tempos livres das crianças dos 6 aos 12 anos promovido pela autarquia no mês de julho e às baixas médicas que se 

verificaram no período compreendido entre 1 e 15 de agosto. Os resultados alcançados, quando comparados com os 

anos anteriores, melhoraram significativamente devido à estratégia utilizadas: distribuição de folhetos informativos nas 
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zonas de intervenção e diálogos informais com os moradores em pontos estratégicos dos bairros (café, mercearia). 

Relativamente aos projetos cujas metas foram alcançadas, serão definidas novas metas e analisada a sua continuidade 

tendo em conta a análise estratégicas realizada (SWOT) à RS/Comunidade de modo a integrarmos as necessidades dos 

clientes e as mutações sociais atuais. 

 

5. CRI   

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de Satisfação dos parceiros 86% 82% -4% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

100% 99% -1% Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

84% 83,5% 0,5% Atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

1 1 0 Atingido 

Nº de publicações em redes sociais  27 24 -3 Atingido 

Nº de Sugestões A monitorizar 0 - - 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

A monitorizar 
1 - - 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

A determinar  57% - - 

Análise dos resultados: Relativamente à satisfação dos parceiros e clientes, a média global dos 
questionários aplicados inscreve-se na classificação de “muito satisfeito”. Contudo, em termos 
percentuais, verificou-se uma descida em relação ao ano letivo anterior. O CRI teve uma redução de 
financiamento que obrigou à reorganização dos recursos humanos, com redução do número de 
horas de apoio e mudança de técnicos em alguns agrupamentos de escolas, facto que se pode ter 
refletido na taxa de satisfação. Foi referida, por dois parceiros, a necessidade de contactos mais 
regulares com a coordenação do CRI para acompanhar o Plano de Ação. É referido nas reuniões de 
avaliação, a importância do trabalho do CRI e a confiança que os agrupamentos depositam nos 
técnicos.  
Quanto à satisfação dos clientes, há uma ligeira descida, embora pouco significativa. Sobressai o 
facto das questões mais cotadas se referirem à importância dos apoios para o cliente, à simpatia e 
educação dos técnicos, bem como à confiança depositada nos mesmos.   

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Tempo médio de realização das 
avaliações especializadas (dias) 

60 60 0 Atingido 

Nº alunos avaliados A monitorizar 138 - - 

Nº alunos em lista de espera  A monitorizar 35 - - 

Análise dos resultados: Foram avaliados 138 alunos no ano letivo de 2017/2018. Estas avaliações 
implicaram, na sua maioria, a mobilização de mais do que um técnico de diferentes áreas, sendo a 
psicologia e a terapia da fala, as áreas mais solicitadas. Todas se realizaram dentro do prazo definido 
por lei, 60 dias.  
O número de alunos em lista de espera resulta da diferença entre os alunos inscritos nos Planos de 
Ação apresentados à tutela e o número de alunos apoiados. O financiamento não cobriu as 
necessidades apresentadas nas propostas de Plano de Ação. No entanto, a autonomia dada pela 
tutela às parcerias CRI / AE, para gerir os recursos, flexibilizar as modalidades de apoio, a sua 
periodicidade e duração, permitiu estabelecer prioridades e diminuir, de alguma forma, essa 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

diferença.  

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos Planos Individuais  

85% 83% -2% 
Parcialmente 

Atingido 

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

100% 100% 0% Atingido 

Nº alunos apoiados 660 704 44% Atingido 

Taxa de concretização das Terapias 100% 96% -4% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de concretização das Atividades 100% 100% 0% 
 

Atingido 

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

1320 1900 670 
 

Atingido 

Análise dos resultados: Na admissão dos clientes, é sempre garantida a participação e concordância 
dos clientes e significativos, quanto aos apoios a prestar, os quais ficam definidos nos Planos de 
Intervenção e nos Programas Educativos Individuais. A flexibilidade e autonomia sugerida pela 
tutela na gestão dos apoios permitiu dar resposta a mais alunos do que o previsto, embora ainda 
longe das necessidades inscritas nos Planos de Ação apresentados ao ME. 
A taxa de concretização dos objetivos dos Planos de Intervenção foi inferior à do ano anterior e à 
meta estabelecida devido a alterações nos critérios e no método de avaliação.  
A taxa de concretização das terapias teve uma diferença de -4% devido a situações de atestados e 
baixas médicas não compensadas, pois nem sempre foi possível garantir as substituições dos 
técnicos de forma célere. 
O aumento de atendimentos à família, em relação à meta estabelecida, corresponde ao facto de se 
terem apoiado mais alunos do que o previsto, nomeadamente na modalidade de consultoria. 
Paralelamente há um elevado número de famílias às quais é garantido um apoio muito frequente e 
articulado com outras entidades. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 68% 76,85% 8,85% Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

76% 68% -8% 
Parcialmente 

Atingido 

Análise dos resultados: A taxa de Satisfação dos colaboradores foi superior à meta estabelecida, 
porém destaca-se ainda insatisfação quanto às condições no local de trabalho/escolas, 
nomeadamente quanto aos equipamentos, materiais e infraestruturas. Outro fator de insatisfação é 
a possibilidade de progressão na carreira, reflexo da instabilidade dos financiamentos da Resposta 
Social e consequentemente das condições contratuais. 
A avaliação de desempenho dos colaboradores é inferior à meta estabelecida devido à alteração dos 
critérios ao nível da Organização e a alterações na constituição da equipa. Os pontos fortes 
evidenciados na avaliação são, o trabalho em equipa e envolvimento com os Agrupamentos de 
Escolas, a orientação para os resultados, o relacionamento com o cliente e os conhecimentos 
técnicos, o que se reflete na disponibilidade e empenho com que os colaboradores respondem às 
solicitações, bem como no envolvimento que demonstram. De forma geral, sentem-se bem aceites 
e integrados nas escolas e na Resposta Social. São também referidas algumas condicionantes que 
podem afetar o desempenho, o trabalho em equipa e o envolvimento com a Organização, 
nomeadamente, a dispersão geográfica dos Agrupamentos em que muitos técnicos exercem 
funções, o volume de trabalho exigido, a dificuldade em articular horários, a falta de materiais e 
equipamentos, bem como a resistência de algumas escolas em aceitar novas formas de organização 
e de intervenção que permitam uma melhor gestão dos alunos a apoiar e do trabalho a desenvolver. 
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6. CRPC 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa satisfação dos parceiros 83% 83% 0% Atingido 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

90% 77% -13% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

74% 86% 12% Atingido 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

12 9 -3 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de publicações em redes sociais  65 21 -44 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de Sugestões 20 8 -12 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

100% 7% -93% Não Atingido 

Análise dos resultados:  
Plano de ação ambicioso ao integrar projetos com muitas ações e parcerias. No entanto, devido à 
pertinência de alguns projetos para o tipo de público que o CRPC atende, vão transitar alguns para 
2019. Será feito um esforço suplementar de monitorização para evitar desvios e melhorar a meta.  
Estava planeado divulgar uma ação nos meios de comunicação social, mensalmente. Todavia, não se 
verificou ações dignas de divulgação todos os meses.  
Não foi possível cumprir a meta no que diz respeito ao nº de publicações nas redes sociais, 
considerando-se esta meta demasiado ambiciosa. Deverá ser revista em 2019. 
Os formandos/as não apresentaram as sugestões previstas e desejadas, ficando o resultado aquém 
das expectativas.  

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Nº de candidatos admitidos Formação 
Continua (FC) 

20 30 10 Atingido 

Nº de candidatos admitidos Formação 
Inicial (FI) 

35 35 0 Atingido 

Taxa de desistência durante o período 
de acolhimento 

0 6% 6% Atingido 

Análise dos resultados:  
A procura relativamente à FC excedeu o previsto. Foi necessário abrir nova ação não prevista em 
candidatura. 
Durante o 1º mês de permanência no CRPC (período de acolhimento) foram registadas 2 
desistências, uma motivada por instabilidade ao nível da doença mental e outra por integração no 
mercado de trabalho pelos próprios meios da formanda. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos PIF 

65% 48% -17% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de execução de horas formativas 90% 82% -8% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de Integração em posto de 
trabalho (FI 2016) 

13% 20% 7% Atingido 

Taxa de desistências/rescisões 0 15% 15% Atingido 

Taxa de participação dos 

clientes/significativos nas reuniões de 

elaboração/avaliação/validação de PIF 

100% 100% 0% Atingido 

Análise dos resultados:  
Os PIF’s têm objetivos integrados no domínio comportamental e no domínio operacional tendo-se 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

verificado que os objetivos do 1º domínio são naturalmente de mais difícil concretização por 
comparação com os objetivos do 2º domínio. A baixa taxa de concretização dos primeiros 
condiciona, de forma negativa a taxa de concretização dos PIF’s. Em 2019, os objetivos do 1º 
domínio terão uma avaliação qualitativa e não quantitativa. 
A falta de assiduidade de alguns formandos/as justifica o desvio relativamente à meta de execução 
das horas formativas. 
O nº de desistências dos formandos/as ficaram acima da expectativa. Será aberto um RA para tratar 
esta situação. Há no entanto, motivos que transcendem o CRPC como seja, por exemplo a mudança 
de residência. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 70% 62,95% -7,05% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

75% 0% -75% Não atingido 

Análise dos resultados:  
Desempenho abaixo do exigido para alcançar avaliação igual ou superior a muito bom. Grelha com 
critérios exigentes. 

 

Resultados do Plano de Ação do CRPC: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

100% Educação para a saúde 10 0 0 

100% Follow-Up de ex-formandos 2 0 0 

50% Marketing 2 2 0 

33% Empregabilidade 1 1 1 

100% Plano atividades de inclusão 2 0 0 

76,66% TOTAL 
17 3 1 

81% 14% 5% 

Análise dos resultados: 

O Projeto “Educação para a Saúde” foi um projeto ambicioso ao prever 10 metas e envolver vários parceiros da 
comunidade. Todas as metas foram atingidas. Pela sua pertinência e adequação aos formandos será um projeto que 
transitará para 2019 com a designação “+ Vale Prevenir”. 
O projeto “Follow-Up” foi um projeto bem-sucedido. Todas as metas previstas foram atingidas. 
Marketing foi um projeto com 5 metas. 2 não foram integralmente atingidas porque, dos 10 Agrupamentos convidados 
para visitarem o CRPC no Dia Portas Abertas só compareceram aqueles cujos alunos estavam encaminhados em 2018 
para o CRPC e a outra meta também não foi totalmente alcançada porque das sessões de divulgação planeadas, apesar 
de ser após as 17h, não compareceram os EE previstos. 
O Projeto Empregabilidade previu 3 metas, uma não se realizou (Selo Empresa +). As restantes foram parcialmente 
atingidas. Face à pertinência do projeto na sua vertente de abordagem às empresas (divulgação do projeto formativo do 
CRPC; prospeção de empresas facilitadoras de estágio, levantamento de necessidades de formação; …) transita para 
2019.  
O plano de atividades de inclusão atingiu as metas propostas. 
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7. CAO 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

62% 75% 13% Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

- 89% - - 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

1 1 0 Atingido 

Nº de atualizações do SiTE- Blog 12 2 -10 Não Atingido 

Nº de publicações em redes sociais 20 31 11 Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 1 1 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

A monitorizar  1 - - 

Nº de Sugestões 2 0 -2 Não Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

80% 90% 10% Atingido 

Análise dos resultados:  
A taxa de concretização do plano de ação foi superior à esperada, tendo-se conseguido concretizar 
de forma favorável a maioria dos projetos.  
Neste ano, os questionários de satisfação dos clientes e significativos foram entregues nas reuniões 
de PDI, o que permitiu apurar um número mais significativo de questionários.  
O CAO participou na Ida à rádio Sesimbra FM. Este ano houve uma maior aposta nas publicações nas 
redes sociais, uma vez que estas têm uma maior visualização, em detrimento das atualizações do 
blog. 
Foi realizado o evento aberto às famílias no S. Martinho, denotando-se um ligeiro aumento da 
participação das famílias.  
O CAO foi convidado a participar no Sesimbra INCLUI, uma iniciativa realizada em parceria com a CM 
Sesimbra, Proteção Civil, GNR e a Cercizimbra (CAI e CAO), que culminou numa conferência com os 
jovens.   
O CAO não teve sugestões, o que pode ser justificado pelo facto de as famílias estarem mais 
envelhecidas e se deslocarem menos à instituição, tendo menos capacidade de fazer sugestões por 
terem menos contacto com os serviços.  
A meta definida para a taxa de concretização do orçamento de CAO este ano foi largamente 
ultrapassada, uma vez que os projetos de CAO se mostraram autossustentáveis e com capacidade 
para gerar lucro. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

0% 0% 0% Atingido 

Tempo (Nº de dias) médio de 

passagem de ficha de inscrição a lista 

de espera 

<30 15 - Atingido 

Análise dos resultados:  
Em 2018 saiu um cliente de CAO, por encaminhamento para uma instituição mais adequada às suas 
necessidades, surgindo uma vaga para CAO, entrou um novo cliente e não se verificaram 
desistências. 
O tempo desde a inscrição até à entrada em lista de espera foi cumprido. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos planos individuais 

64% 62,10% -1,9% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de participação dos 80% 114% 34% Atingido 



 

29 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

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

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

clientes/significativos nas reuniões de 
elaboração/avaliação/validação de PDI 

Taxa de desistências/rescisões 0% 0% 0 Atingido 

Nº de Encontros informais 
(festas, almoços, passeios) 

2 2 0 Atingido 

Nº de reuniões gerais de 

pais/significativos 
1 1 0 Atingido 

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

55 100 45 Atingido 

Análise dos resultados:  

A verificação e ajuste ao longo do ano dos objetivos inscritos no PDI dos clientes, permitiu alcançar a 
meta definida, apesar de se verificar um envelhecimento acentuado dos clientes.  
Este ano a taxa de participação dos significativos nas reuniões de PDI foi superior ao esperado, 
tendo-se prolongado o tempo da sua realização e efetuando visitas domiciliárias às famílias mais 
envelhecidas e com maiores dificuldades de mobilidade.  
Não se verificaram desistências em 2018, apenas um encaminhamento para outra instituição.  
Foram realizados os encontros previstos por altura do S. Martinho e uma atividade com a 
participação de voluntários em dezembro.  
Foi realizada uma reunião geral em setembro para apresentar às famílias e significativos a nova 
diretora técnica da RS.  
O número de atendimento às famílias aumento consideravelmente em 2018, tendo-se feito mais 
acompanhamentos a consultas e visitas domiciliárias, uma vez que o envelhecimento dos clientes e 
famílias reduz a sua capacidade de se deslocar aos serviços e à instituição. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores - 72% - - 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

100% 0% -100% Não Atingido 

 Análise dos resultados: 
Em 2018 foram introduzidos novos questionários de satisfação dos colaboradores, pelo que este 
indicador foi apenas monitorizado.  
Devido à alteração dos critérios de avaliação de desempenho, estes tornaram-se mais criteriosos e 
exigentes, fazendo com que a taxa de colaboradores a atingir o Muito bom fosse muito inferior à 
meta traçada. 

 

Resultados do Plano de Ação do CAO: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

66,00% P1 - É pá Miga 2 1 1 

100,00% P2 - Azulejos de Portugal 3   

100,00% P3 - GDAC 3   

50,00% P4 - Famílias na Cercizimbra 2  1 

100,00% P5 - Plano de Atividades de Inclusão (PAI) 3   

100,00% P6 - Infraestruturas +Q 3   

0,00% P7 - Quintal dos Aromas    

75,00% P8 - Horta Menor 1 1  

83,33% P9 - Capacitação Digital 1 1  

74,74% TOTAL 
18 3 2 

78,26% 13% 9% 
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Análise dos resultados: 

No projeto P1, o produto da Miga continuou a ter uma procura dentro do esperado, desenvolvendo-se mais modelos do 
que os previstos. A meta não atingida corresponde ao concurso de sardinhas de Lisboa, uma vez que o modelo da 
sardinha apresentado não corresponde ao da Miga.  
Em relação ao projeto P2, o produto teve uma boa aceitação e desenvolveram-se o dobro dos protótipos previstos, mas 
ainda estão a decorrer pequenos ajustes na prensa.  
No projeto P3 todas metas propostas foram ultrapassadas, obtendo-se uma taxa de concretização dos objetivos do 
GDAC superior ao esperado.  
Relativamente ao projeto P4, as famílias manifestaram uma adesão e uma taxa de satisfação na atividade de São 
Martinho superior ao previsto. A meta não atingida corresponde à saída de Natal, que não se realizou devido ao 
envelhecimento das famílias e à sua fraca adesão às atividades exteriores.  
No projeto P5 as metas propostas foram ultrapassadas, verificando-se uma taxa de satisfação dos clientes e de 
concretização dos objetivos superiores ao esperado.  
Em relação ao projeto P6, os projetos de melhoria das infraestruturas da Oficina de Barro foram todos submetidos nas 
candidaturas propostas. Algumas das obras já foram realizadas ou encontram-se em fase de construção.  
No que concerne ao projeto P7, este não foi concretizado por se encontrarem em estudo os métodos mais adequados 
de secagem, conservação e armazenamento das ervas aromáticas e de chá.  
Para o projeto P8 foi realizada e aprovada a candidatura ao INR, tendo-se iniciado a obra de construção dos tanques e 
da rampa em dezembro de 2018, também com donativos de várias empresas de materiais e de terra. Espera-se a sua 
conclusão em fevereiro de 2019, com a finalização dos acessos e das escadas, bem como do telheiro, que se encontra 
associado ao projeto P6 e às obras de melhoria da Oficina de Barro.   
No projeto P9 foi realizado o projeto da mesa interativa de comunicação e a candidatura ao BPI Capacitar, no entanto, 
em dezembro de 2018 a resposta veio negativa. 

 

8. RUR 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa de concretização do Plano de 
Ação 

70% 64,17% -5,83% 
Parcialmente 

Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos 

- 82% - - 

Nº ações de divulgação e imagem em 
meios de comunicação social  

1 1 0 Atingido 

Nº de publicações em redes sociais 12 13 1 Atingido 

Nº Eventos abertos a Comunidade 1 1 0 Atingido 

Nº de representações da organização 
em Colóquios, Conferências 

A monitorizar 0 - - 

Nº de Sugestões 2 1 -1 
Parcialmente 

Atingido 

Nº de Reclamações 0 0 0 Atingido 

Taxa de cumprimento do orçamento 
da RS 

90% 90% 0 Atingido 

Análise dos resultados:  
A taxa de concretização do plano de ação foi um pouco inferior ao esperado, uma vez que houve 
projetos que não foram concretizados na sua totalidade, tendo transitado para 2019.  
Neste ano, os questionários de satisfação dos clientes e significativos foram entregues nas reuniões 
de PI, o que permitiu apurar um número mais significativo de questionários.  
A RUR participou no programa da rádio Sesimbra FM, tendo também utilizado as redes sociais para 
promover as atividades realizadas com os clientes.  
O evento aberto à comunidade realizado em 2018 foi a Festa Havaiana.  
A equipa da RUR não participou em conferências ao longo deste ano. 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Nos questionários de satisfação dos clientes e significativos foi feita somente uma sugestão, não 
existindo reclamações relativamente ao serviço. 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Taxa de desistências durante o 
período de acolhimento 

0% 0% 0% Atingido 

Tempo (Nº de dias) médio de 

passagem de ficha de inscrição a lista 

de espera 

<30 15 0 Atingido 

Análise dos resultados:  
Apesar do aumento de capacidade do LRII em 2018, não houve acolhimento de novos clientes, uma 
vez que estes já se encontravam integrados na RS.  
O tempo desde a inscrição até à entrada em lista de espera foi cumprido. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Taxa de concretização dos objetivos 
dos projetos individuais 

66% 74,80% 8,80% Atingido 

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

89% 95% 6% Atingido 

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

Nº de Encontros informais 
(festas, almoços, passeios) 

2 4 2 Atingido 

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

55 100 45 Atingido 

Análise dos resultados:  
A taxa de concretização dos PI foi ultrapassada, uma vez que existe a preocupação constante da 
equipa em ajustar os objetivos às capacidades e necessidades dos clientes, o que torna ainda mais 
importante pelo facto de os clientes estarem a começar a evidenciar sinais de degeneração e 
envelhecimento.  
A taxa de participação nas reuniões de PI foi superior à meta, tendo-se procurado ir de encontro às 
famílias mais envelhecidas ou com maiores dificuldades de mobilidade com as reuniões a 
realizarem-se no domicílio.  
Não houve desistências na RUR em 2018.  
Foram realizados mais encontros informais do que os previstos de forma a assinalar as principais 
épocas festivas.  
Os atendimentos às famílias são monitorizados em conjunto com o CAO, sendo que devido ao 
envelhecimento dos clientes e famílias houve a necessidade de realizar mais acompanhamentos a 
serviços e vistas domiciliárias. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores - 76,72% - - 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

93,7% 0% -93,7% Não Atingido 

Análise dos resultados:  
Em 2018 foram introduzidos novos questionários de satisfação dos colaboradores, pelo que este 
indicador foi apenas monitorizado.  
Devido à alteração dos critérios de avaliação de desempenho, estes tornaram-se mais criteriosos e 
exigentes, fazendo com que a taxa de colaboradores a atingir o Muito bom fosse inferior à meta 
traçada. 
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Resultados do Plano de Ação do LR: 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

83,3% Sejam bem-vindos 2 1  

50% Lar doce lar 1  1 

100% Plano de Atividades Socioculturais - PASC 2   

23% Horta com Amor  1 2 

83% Sejam bem-vindos 2 1  

64,17% TOTAL 
5 2 3 

50% 20% 30% 

Análise dos resultados: 

Foram atingidas 5 das 10 metas propostas.  
No projeto Sejam bem-vindos a meta parcialmente atingida corresponde às apresentações nas assembleias, tendo sido 
feita apenas na primeira do ano. As restantes metas foram ultrapassadas, realizando-se mais publicações do que as 
previstas.  
Relativamente ao projeto Lar doce lar, os equipamentos propostos foram adquiridos. No entanto, não foi apresentado o 
projeto de obras para a lavandaria do LRII, transitando este pedido para 2019.  
No projeto da PASC todas as metas foram ultrapassadas, com a realização de mais atividades em agosto do que as 
previstas e uma taxa de satisfação geral nas atividades desenvolvidas superior ao esperado.  
No projeto da Horta com Amor, as metas não foram atingidas, uma vez que devido às condições climatéricas e ao 

envelhecimento das famílias e clientes, não se deu continuidade a este projeto ao longo do ano de 2018. No entanto, 

considera-se que este deve ser retomado em 2019. 

 

 

9. RSI 

 

Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Gerir e melhorar 

Taxa Concretização Plano de Ação 90% 91% 1% Atingido 

Taxa de satisfação de clientes e 
significativos nas atividades extra 

95% 96% 1% Atingido 

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

90% 98% 8% Atingido 

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

100% 115% 15% 
Atingido 

Taxa de organização e conhecimento 
dos processos dos beneficiários 

100% 100% 0% 
Atingido 

Taxa de concretização das formações 
(ASIP) 

100% 100% 0% 
Atingido 

Análise dos resultados:  
Em termos globais foram atingidos os objetivos propostos ao nível do processo Gerir o Sistema e 
Melhorar: A Taxa de concretização do Plano de Ação do RSI, a Taxa de realização de reuniões com os 
parceiros, a taxa de organização e conhecimento dos processos dos beneficiários e a taxa de 
concretização das formações foram atingidas. O plano de ação do RSI foi cumprido em 91% (22 
metas atingidas, 10 parcialmente atingidas e 2 não atingidas). 
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Processo Indicador Meta 
Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

Candidatura, 
Admissão e 

Acolhimento 

Tempo médio de atendimento de 
novos clientes/renovações (dias) 

<45 18 0 Atingido 

Análise dos resultados: Na lei que rege o RSI, está previsto que a equipa tem 45 dias desde que 
recebe o Alerta, para chamar a família, realizar entrevista, caracterização individual e familiar e 
diagnóstico, elaboração de Programa de Inserção e assinatura de Contrato de Inserção. Fazendo a 
média dos 546 processos que a equipa informatizou, demorou em média 18 dias neste processo. 

Projeto, 
Planeamento e 

Acompanhamento 

Nº de famílias acompanhadas 450 501 51 Atingido 

Nº de Contratos de inserção Assinados 450 542 92 Atingido 

Nº de Contratos de inserção cessados 
por inserção no mercado trabalho 

60 39 -21 Parcialmente 
Atingido 

Nº de Visitas domiciliárias realizadas 400 406 6 Atingido 

Nº de atendimentos efetuados 2000 1534 -466 Parcialmente 
Atingido 

Análise dos resultados: A equipa do RSI tem protocolo para acompanhar 300 agregados familiares, 
no entanto, atende uma média de 500 agregados. Este esforço implica um acréscimo de contratos 
de inserção assinados e de Visitas Domiciliárias realizadas. Relativamente ao número de 
atendimentos efetuados houve um número mais elevado de processos cessados (por atribuição de 
Pensões de Velhice e por trabalho) do que o previsto, não se tendo verificado a necessidade de 
tantos atendimentos. 

Gerir Recursos 

Taxa de satisfação dos colaboradores 75% 68% -7% Parcialmente 
Atingido 

Taxa de colaboradores com avaliação 
igual ou superior a muito bom 

100% 33% -67% Parcialmente 
Atingido 

Análise dos resultados: Os critérios da avaliação de desempenho foram definidos de forma mais 
objetiva o que levou a que apenas duas em 6 colaboradoras obtivessem avaliação igual ou superior 
a muito bom. A satisfação dos colaboradores foi avaliada tendo em conta critérios mais 
abrangentes. 

 

Resultados do Plano de Ação do RSI: 

 

Taxa de 
concretização 

corrigida 
Projetos 

Metas 
atingidas 

Metas 
parcialmente 

atingidas 

Metas não 
atingidas 

98,39% P1 - Em Equipa 1 2 0 

100% P2 - ASIP 2 0 0 

100% P3 - Trabalho em rede 6 1 0 

100% P4 - Acompanhamento famílias 6 2 0 

100% P5 - Integração na comunidade 3 1 0 

100,00% P6 - Sucesso Educativo 2 0 0 

73,33% P7 - Organização Familiar 0 1 0 

50,50% P8 - Dentistas Solidários 0 2 0 

0% P9 - Ações de Sensibilização 0 0 2 

87,50% P10 - Farmácias Solidárias 1 1 0 

100,00% P11 - Crianças Solidárias 1 0 0 

90,97% TOTAL 
22 10 2 

65% 29% 1% 

Análise dos resultados: 
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Foram atingidas totalmente 65% das metas previstas. 
Foram atingidas parcialmente 29% das metas. Justificação: 
- P1 - Devido a sobreposição de serviços ou formações não foram realizadas algumas Reuniões de Equipa (Técnicas 
Gestoras de Processos e Equipa TGP+ Ajudante de Ação Direta) 
- P3 - Não foram realizadas todas as reuniões do Núcleo Local de Inserção devido a eventos/formações em simultâneo. 
- P4 - Foram realizados os acompanhamentos identificados como necessários e implementadas as ações ao nível da 
ação social necessárias (ligeiramente menos que as previstas). 
- P5 - Foram realizadas várias atividades socioculturais. Não foram desenvolvidos todos os Contratos de Emprego e 
Inserção + previstos uma vez que houve projetos CEI+ que não foram aprovados pelo IEFP. 
- P7 - Foram apoiadas as famílias que necessitaram de intervenção ao nível da organização familiar, que foram menos 
que as previstas. 
- P8 - Não foi estabelecido o nº de protocolos previstos por falta de adesão dos dentistas. Apenas um Consultório 
aceitou realizar protocolo (RA nº5). 
- P10 - A meio do ano optou-se pelo projeto ABÉM (cedência de medicamentos gratuitamente por parte das farmácias 
aderentes). As famílias identificadas passaram a ter medicamentos cedidos gratuitamente. 
Não foram realizadas 1% das metas. 
- P9 - Não foram realizadas ações de sensibilização em grupo (Organização Habitacional e Organização Financeira). 
Optou-se por apoios individualizados por se considerar que tinham mais impacto junto das famílias (RA nº2). 
No total a concretização do Plano de Ação do RSI foi de 91%. 

 

 

VII. Relatório de Contas 

 

1.  Relatório de Gestão 

 

1.1 Introdução 

A Cercizimbra Cooperativa para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Sesimbra, com 

sede social em R dos Casais Ricos, nº 1, com um capital social de 5.478,01 €, 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 2018. 

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, 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. 

 1.2 Enquadramento Económico 

Após uma aceleração da atividade mundial em 2017 e de acordo com a generalidade dos analistas, 

durante 2018 continuou a registar-se uma expansão sólida da economia mundial apesar de se 
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notar um certo nível de abrandamento. Devido essencialmente ao aumento dos custos comerciais 

e ao desfavorecimento das condições financeiras em algumas partes do mundo, o declínio do 

crescimento económico em muitas das grandes economias antecipou-se ao que era previsto. 

Desde a última crise económica, várias medidas conseguiram melhorar a estabilidade financeira, 

tanto a nível global como ao nível de cada país, mas o trabalho permanece incompleto em muitos 

aspetos. Devido à materialização de alguns riscos, como o aumento do protecionismo comercial, e 

também de uma perspetiva económica mais fraca em algumas das principais economias 

emergentes, registou-se uma maior disparidade nas taxas de crescimento entre os diferentes 

países. 

Num contexto de elevada incerteza política, uma intensificação das tensões comerciais pode 

abalar os sentimentos dos mercados comerciais e financeiros, bem como estimular a sua 

volatilidade, diminuindo o investimento e o comércio. No mesmo sentido, um aumento das 

barreiras comerciais trará necessariamente ruturas nas cadeias de fornecimento globais, que se 

tornaram uma parte integrante do processo produtivo nas últimas décadas, bem como atrasar a 

expansão de novas tecnologias, levando à redução da produtividade e bem-estar globais. 

Ainda assim, as condições dos mercados financeiros e de trabalho continuaram favoráveis, bem 

como os elevados níveis de confiança dos agentes económicos das principais economias 

avançadas. 

Ao longo do primeiro semestre de 2018, o crescimento do PIB mundial manteve-se robusto, mas 

notou-se alguma disparidade na evolução da atividade entre as diversas economias, tendo-se 

verificado um abrandamento do crescimento na área do euro, no Reino Unido e no Japão, e o 

oposto nos Estados Unidos. Segundo dados do Banco de Portugal, nos Estados Unidos registou-se 

um aumento em termos homólogos de 2,7% do PIB, ficando acima do ritmo de crescimento 

registado ao longo de 2017, o que reflete a manutenção do crescimento do consumo privado e 

das condições monetárias e financeiras favoráveis, bem como da aceleração da Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF) e das exportações, não esquecendo a melhoria continuada da situação no 

mercado de trabalho. Para a área do euro, como já referido, a atividade económica registou um 

abrandamento face ao crescimento forte registado em 2017, ainda assim mantendo um 

crescimento robusto (2,3% em termos homólogos, face a 2,8% no segundo semestre de 2017). No 

Reino Unido, o PIB aumentou 1,2% em termos homólogos, mas ficou abaixo do crescimento 



 

36 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

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

 

registado no segundo semestre de 2017 (1,5%). Em termos anuais, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) prevê um crescimento do PIB mundial de 3,7%. 

Na Europa, tanto as exportações como as importações desaceleraram na área do euro e no Reino 

Unido. Ainda assim, para a área do euro registou-se um crescimento do consumo privado ao longo 

do primeiro semestre de 2018, apesar de ligeiramente inferior ao verificado em 2017, 

continuando a ser suportado pelas condições financeiras favoráveis e pela melhoria do mercado 

de trabalho. Já no Reino Unido, ficou ligeiramente abaixo do registado em 2017, situando-se nos 

1,1%. No mesmo período, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) registou um crescimento de 2,4% na 

área do euro, em termos homólogos, representando, ainda assim, uma desaceleração face aos 

2,9% registados no segundo semestre de 2017. Também a procura interna manteve um 

crescimento robusto, em particular a FBCF. Quanto à procura externa, o BCE prevê que esta se 

situe nos 4,3% em 2018. No Reino Unido, verificou-se um abrandamento notório da FBCF no 

primeiro semestre de 2018, de 3,3% para 1,1%, em grande parte devido aos elevados níveis de 

incerteza dos investidores empresariais, no seguimento das dificuldades ao nível das negociações 

referentes à saída da União Europeia. Em relação às administrações públicas, o BCE estima que o 

défice orçamental da área do euro tenha diminuído significativamente em 2018, espelhando as 

condições cíclicas favoráveis e a descida dos pagamentos de juros. 

Quanto ao emprego, na área do euro continuou a registar-se um aumento, tendo-se situado cerca 

de 2,0% acima do nível mais alto atingido antes da crise, segundo dados do Banco de Portugal. O 

número de cidadãos empregados aumentou 0,3% no último trimestre de 2018, segundo dados do 

Eurostat, o que representa um aumento de 1,2% em termos homólogos. Quanto à taxa de 

desemprego, segundo dados do BCE, no terceiro trimestre de 2018 verificou-se uma descida para 

os 8,1%, atingindo o nível mais baixo observado desde finais de 2008. Apesar destes resultados, 

alguns países da área do euro ainda apresentam uma taxa de desemprego elevada, em alguns 

casos acima dos valores registados há dez anos. Nos Estados Unidos registaram-se as taxas de 

desemprego mais baixas desde 2000, verificando-se um aumento salarial mais moderado do que 

em 2017, refletindo, em parte, os níveis mais baixos de produtividade devidos às tensões 

comerciais, nomeadamente com a China. 
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Os mais recentes dados disponibilizados pelo Banco de Portugal apontam para uma continuação 

da expansão económica em 2018, embora a um ritmo mais moderado e inferior ao observado em 

2017, influenciado por uma procura externa menos dinâmica, notando-se, contudo, um 

enquadramento externo favorável à economia portuguesa. Durante o primeiro semestre de 2018, 

registou-se um crescimento do PIB de 2,3% em termos homólogos, 0,2% abaixo do registado no 

segundo semestre de 2017. Para o conjunto do ano, as projeções do Banco de Portugal 

encontram-se alinhadas com as da Comissão Europeia, prevendo um crescimento do PIB de 2,1%. 

A evolução das exportações portuguesas encontra-se em linha com a desaceleração da procura 

externa, que cresceu apenas 3,4% em termos homólogos no primeiro semestre de 2018, abaixo 

dos 4,9% registados na segunda metade de 2017, refletindo o abrandamento das importações 

intra-área do euro. Por outro lado, registou-se uma ligeira aceleração do consumo privado tendo, 

no mesmo período, crescido 2,5% em termos homólogos, refletindo o crescimento do rendimento 

disponível real das famílias e os níveis historicamente elevados da confiança dos consumidores. 

No primeiro semestre de 2018, o VAB registou um crescimento em termos reais de 1,8% face ao 

período homólogo que, tal como em anos anteriores, foi inferior ao crescimento do PIB, refletindo 

o abrandamento do crescimento dos impostos líquidos de subsídios. Em relação à inflação, a taxa 

média foi de 1,2% em 2018, segundo dados da Comissão Europeia, mostrando alguma volatilidade 

ao longo do ano, representando uma diminuição de 0,5% em relação a 2017, associada sobretudo 
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ao comportamento dos preços dos serviços. 

 

Em relação à balança corrente de capital, segundo o Banco de Portugal, a mesma registou um 

défice de 1,7% do PIB, superior em 0,8% em relação ao período homólogo, essencialmente devido 

ao aumento do défice da balança de bens – de 5,8% do PIB no primeiro semestre de 2017 para 

6,7% no primeiro semestre de 2018, refletindo o crescimento em volume mais forte das 

importações do que das exportações – e da balança de rendimento primário, cujo défice 

aumentou 0,4% nos mesmos períodos, situando-se nos 3,7%. De frisar também, em sentido 

oposto, o aumento do excedente da balança de serviços, também em 0,4%, ficando em 6,7% do 

PIB. 

Quanto ao mercado de trabalho, a recuperação da atividade produtiva contribuiu para a sua 

melhoria, registando-se um crescimento robusto do emprego e uma queda acentuada da taxa de 

desemprego. Em relação ao primeiro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, registou-

se um crescimento de 2,8% em termos homólogos no primeiro semestre de 2018, ainda assim 

traduzindo uma desaceleração de 0,5% face ao segundo semestre de 2017. Apesar desta 

desaceleração, continuou a exceder o crescimento da atividade. Quanto à taxa de desemprego, 

situou-se nos 7,0% em 2018, tendo diminuído 1,9% relativamente a 2017, tendo-se registado no 

segundo trimestre de 2018 o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2004. Já o número de 

desempregados, em 2018 diminuiu 20,9% em relação ao ano anterior, o que poderá contribuir 
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para um maior crescimento dos salários. Contudo, devido ao cenário de evolução demográfica 

adversa, com uma tendência de redução da população residente e respetivo envelhecimento, o 

crescimento da população ativa tem abrandado, tendo-se registado em 2018, em termos de 

média anual, um aumento de apenas 0,3% face a 2017, o que compara com um crescimento de 

0,8% no conjunto deste último. 

1.3 Análise da Atividade e da Posição Financeira 

No período de 2018 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela 

empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 287.873,47 €, representando uma 

variação de 5,30% 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 1.608.259,09€ e Outros Rendimentos com 431.345,87€ (inclui as ações 

de formação). A evolução dos subsídios foi positiva em 2,3% e a evolução dos rendimentos foi 

negativa em 16,4%. 

 

 

 

 

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

Custo, das matérias consumidas: + 80,4,% 

Fornecimentos e serviços de terceiros: - 17,4% 

Gastos com Pessoal: + 21,5% 

Outros Gastos e Perdas: - 68,9% 

Juros: - 57,9% 

As amortizações mantiveram-se no mesmo nível. 
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Contudo, é de salientar que no ano de 2018 ocorreu uma alteração do critério de contabilização de 

custos da Formação Profissional que no ano anterior foram lançados na rubrica Outros Gastos e 

este ano passaram a ser contabilizados na rubrica de Gastos com Pessoal. Esse valor ascendeu a 

275,0 mil euros que em 2018 justificam quer o aumento da rubrica de Pessoal quer a diminuição da 

rubrica de Outros gastos. 

 

 

 

 

 

 

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 

2018 2017 2016 

Gastos com Pessoal 1.840.670,74 1.515.241,87 1.449.847,15 

Nº Médio de Pessoas 115 114 111 
 

 

 

 

É evidente um crescimento que se deve não só à alteração de critério de contabilização referida 

anteriormente, mas também ao aumento do salário mínimo que abrangeu maior nº de 

colaboradores, temos ainda a referir as despesas com a rescisão unilateral de contratos.  

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. 
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RS ou Serviço 

PERIODOS 

2018 2017 2016 

Volunt. Estag Volunt. Estag. Volunt. Estag 

Órgãos Sociais 7 0 7 0 5 0 

Respostas Sociais 3 2 3 6 2 6 

Serviços 0 0 0 2 0 0 

 

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 negativo e o menor do último triénio.  

 

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: 
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Apesar do resultado apurado se apresentar negativo, é evidente nos quadros atras, que os 

indicadores da autonomia e endividamento melhoraram. 

 

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

seguintes itens de balanço: 

 

 

2. Balanço 
 

 

RUBRICAS 2018 2017 

Ativo não corrente 1.436.937,26 71 % 1.482.959,51 72 % 

Ativo corrente 580.249,62 29 % 588.123,61 28 % 

Total ativo 2.017.186,88  2.071.083,12  
 

 

RUBRICAS 2018 2017 

Capital Próprio 1.653.094,69 82 % 1.677.142,05 81 % 

Passivo não corrente 0,00 0 % 0,00 0 % 
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Passivo corrente 364.092,19 18 % 393.941,07 19 % 

Total Capital Próprio e 

Passivo 
2.017.186,88  2.071.083,12  

   

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 

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 

 

2.1 Proposta de Aplicação dos Resultados 

A Cercizimbra Cooperativa Para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Sesimbra no 

período económico findo em segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 realizou um resultado 

líquido de -18.067,68€, propondo a sua transferência para Resultados Transitados. 

2.2 Expetativas Futuras 

1) Cenário Interno 

Segundo o Banco de Portugal, a economia portuguesa enfrenta importantes desafios, como sendo 

a evolução demográfica - devido à redução da população e ao seu envelhecimento -, o aumento 

dos níveis de capital por trabalhador e a necessidade de criar um enquadramento conducente a 

um maior crescimento do investimento, tanto em qualidade como em quantidade, uma vez que 

durante o recente período recessivo registou-se uma queda acentuada do investimento em 

Portugal. 

No médio e longo prazo, Portugal continuará a enfrentar alguns constrangimentos ao crescimento, 

nomeadamente no respeitante ao investimento, apesar dos progressos realizados nos últimos 
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anos no tocante ao funcionamento dos mercados e à redução do endividamento dos diversos 

setores da economia. No entanto, no curto prazo e num cenário de subutilização de recursos 

produtivos, é possível que a atividade económica possa crescer a um ritmo superior ao do produto 

potencial sem gerar pressões inflacionistas.  

Até 2021, no alinhamento das projeções para a área do euro, a economia portuguesa também 

deverá continuar com a trajetória de crescimento da atividade, embora verificando alguma 

desaceleração, ligada à fase de maturação do ciclo económico. Neste sentido, o PIB deverá situar-

se nos 1,8% em 2019, e descer 1% em cada ano do horizonte de projeção, estimando-se um 

crescimento médio anual entre os 3,5% e os 4%, em comparação com os 7,8% registados em 2017. 

Para este ritmo menos positivo contribuirá a desaceleração das exportações, bem como o 

aumento das importações, que deverão em 2020 ter uma variação próxima de 5%. Por outro lado, 

o aumento do turismo poderá contribuir positivamente para o crescimento económico, apesar de 

apresentar um perfil de desaceleração, prevendo-se que este seja superior à procura externa, que 

deverá permanecer estável ao longo do horizonte de projeção, aproximando-se do ritmo previsto 

para o comércio mundial. No final deste intervalo temporal, as exportações em termos reais 

deverão atingir um crescimento de cerca de 70% face ao nível observado antes da crise financeira, 

contribuindo em 50% para o valor do PIB desse ano. 

Ainda no curto prazo, a economia portuguesa deverá manter a sua capacidade líquida de 

financiamento face ao exterior, à semelhança do observado desde 2012, medida pelo saldo 

conjunto da balança corrente e de capital, que deverá permanecer estável ao longo do horizonte 

de projeção, situando-se nos 1,3% até 2020, idêntico à média verificada em 2017, aumentando 

para 1,6% em 2021. 

Até 2020, irá sentir-se uma redução do défice da balança de rendimento primário, refletindo o 

perfil projetado para os juros da dívida pública - cuja taxa de juro implícita permanecerá 

ligeiramente abaixo dos 3% no horizonte 2019-2020 - e, por outro lado, o aumento do saldo da 

balança de capital, em grande parte devido à evolução dos recebimentos de fundos comunitários, 

o que se traduzirá numa alteração da composição do saldo das balanças correntes e de capital, 

uma vez que a redução do saldo da balança de bens e serviços será compensada pela evolução das 

balanças de rendimento primário e de capital. 

Esta taxa de juro implícita da dívida pública aponta para uma desaceleração do investimento 

público, que irá pesar na FBCF, a qual deverá manter uma elasticidade face ao PIB superior à 
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média histórica, esperando-se uma desaceleração de 6,6% em 2019 para 4,9% em 2021, 

essencialmente devido ao investimento empresarial que, até ao final do horizonte de projeção, 

deverá ultrapassar o nível registado no início da crise financeira em 2008. Este dinamismo irá ter 

um peso importante no PIB em 2021 (de 14,3%). 

Em relação ao emprego, após ter-se verificado um crescimento muito dinâmico em 2017, estima-

se que este continue com essa trajetória, mas de forma menos acentuada. Também na taxa de 

desemprego se verificará uma continuação da trajetória descendente, apesar de num ritmo mais 

moderado do que o verificado nos últimos 3 anos, devendo atingir os 5,3% em 2021. Estes 

resultados irão dever-se essencialmente à evolução positiva do emprego no setor privado, uma 

vez que se projeta uma desaceleração do emprego público. Devido ao aumento do salário mínimo 

em 2018, irá verificar-se, no curto prazo, uma aceleração dos salários e dinamização do emprego, 

esperando que se retomem aos valores médios históricos ao longo de 2019-2021. No longo prazo, 

o capital humano deverá permanecer como um fator potencial do crescimento, devendo notar-se 

um ligeiro aumento da população ativa ao longo do horizonte de projeção, para o qual contribui o 

gradual aumento da idade da reforma e a continuação do aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho, que também contribuirá para o aumento da produtividade, fator crucial 

para um maior crescimento da economia portuguesa. 

Voltando ao horizonte de projeção 2019-2021, o aumento dos custos salariais, bem como das 

margens de lucro, levarão a um ligeiro aumento da inflação, que deverá apresentar um perfil 

moderadamente ascendente, situando-se em média nos 1,5% (medida pela taxa de variação do 

IHPC). Ainda assim, esta deverá manter-se abaixo dos valores projetados para a área do euro. Este 

aumento dos custos salariais, provocará também uma variação positiva no consumo que, ainda 

assim, deverá registar uma desaceleração até 2021, devido essencialmente ao abrandamento da 

componente de bens não duradouros, em linha com a evolução do rendimento real disponível 

Por fim, na origem dos principais riscos às atuais projeções encontra-se o enquadramento externo, 

sendo o aprofundamento de mecanismos que permitam uma coordenação macroeconómica mais 

eficaz, uma partilha eficiente do risco e uma maior resiliência a choques desfavoráveis, essencial 

para garantir a estabilidade macroeconómica e as condições para o crescimento económico no 

futuro. 

2.3 Evolução previsível da Cooperativa 

Devemos realçar que a Cercizimbra não apresenta estratégias de autossustentabilidade ou novas 
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respostas sociais que ajudem a equilibrar a gestão orçamental, que é tão importante no contexto 

de crise económica atual e foi notória a sobreposição do caráter social sobre o caráter económico.  

A Cercizimbra deveria procurar novas estratégias de empreendedorismo social que pudesse 

implementar na instituição, de acordo com a realidade em que se insere, de forma a promover a 

autossustentabilidade e desenvolvimento da organização.  

Assim, uma forma de promover a sustentabilidade poderia passar por aumentar e diversificar as 

fontes de financiamento nas áreas de angariação de fundos, gestão dos recursos, marketing social, 

novos serviços lucrativos, para que não tenhamos de depender em tão grande percentagem dos 

subsídios do estado.  

Deveremos reforçar a componente interna de financiamento das nossas atividades, prestando 

serviços pagos a terceiros, produzindo e vendendo bens e potenciando as capacidades dos nossos 

clientes. 

Devemos tentar reduzir os custos tendo em conta a estrutura de financiamento, para esta redução 

podem contribuir processos de eficiência energética, fornecimento de eletricidade, celebração de 

protocolos, estabelecermos contratos mais proveitosos com penalizações aos fornecedores. 

Estabelecer protocolos/parcerias com empresas no âmbito da promoção da responsabilidade 

social. Neste tipo de entendimento a Cercizimbra/Empresas, recebe donativos em espécie ou 

apoio técnico diverso e em contrapartida as empresas beneficiam da publicidade prestada pela 

cooperativa e veem a sua responsabilidade social reconhecida e valorizada. 

A Cercizimbra deve ter uma maior rentabilização dos recursos humanos existentes, aumentar a 

carteira de voluntários para poder suprir lacunas a nível dos RH.  

Deve haver um alargamento dos acordos de cooperação, nomeadamente na intervenção precoce, 

para o que será necessária nova graduação da prioridade das políticas de solidariedade, com a 

consequente afetação de recursos financeiros.  

As medidas de redução de custos e aumento de receitas, apoiadas pela sociedade civil, para que 

sejam eficazes, é fundamental que o Estado, na sua função de entidade reguladora, assegure um 

enquadramento normativo e legal estável, previsível, coerente, e razoável. 

 Esta nova conjuntura política e socioeconómica, caracterizada pela desregulamentação e pela 

mudança constante e imprevisível, torna inevitável a alteração dos modelos das instituições 
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sociais e do modo como definimos a nossa missão, como configuramos a nossa estrutura, como  

Conceptualizamos a nossa gestão e, naturalmente, como concebemos as nossas 

responsabilidades. 

Apesar de todas as dificuldades que possamos ter e de enfrentar é claro sem um modelo de 

gestão adequado, não teremos crescimento e sustentabilidade no futuro. 

3. Outras Informações 

A Cercizimbra Cooperativa para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Sesimbra 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 2018. 

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.  

4. 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. 

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 Cooperativa para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados 

Sesimbra. 

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

compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de 
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Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo. 

Sesimbra, 14 de março de 2019 

O Conselho de Administração 

 

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


