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1. INTRODUÇÃO 

A APCE – Associação de Paralisia Cerebral de Évora definiu um Plano Estratégico para o 

período de 2012 – 2014 que se consubstanciou em três planos anuais de actividades, com o 

enfoque nos doze objectivos estratégicos definidos pelo órgão executivo, em consonância com 

a Missão da Associação, a Visão, os Valores e a Política. Cada Plano Anual de Actividades foi 

elaborado com a participação dos colaboradores, seguindo-se uma metodologia bottom up. 

Estes Planos foram organizados por processos de gestão que foram monitorizados 

trimestralmente através da elaboração de relatórios trimestrais e no final de cada ano, 

avaliados através de um Relatório Anual de Actividades e Contas, submetidos à consideração 

das Assembleias-gerais convocadas para o efeito. Terminado o período abrangido pelo Plano 

Estratégico, tem este relatório o objectivo de proceder à Avaliação do mesmo.   

Assim, terminado o triénio 2012 – 2014, através do presente relatório, procede-se 

internamente, à avaliação das Actividades desenvolvidas, face ao Plano inicialmente previsto, 

e assumido pela Instituição como um Instrumento estratégico para a APCE. 

É nesta perspectiva que a Associação de Paralisia Cerebral de Évora apresenta o Relatório de 

Avaliação do Plano Estratégico, através dos resultados alcançados no período temporal em 

causa, dando conta da execução das actividades que previamente definiu, em função dos 

objectivos previstos para a Instituição. 
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2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Associação de Paralisia Cerebral de Évora é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social que tem como missão fundamental, de acordo com o art. 8º dos 

Estatutos, prevenir, habilitar, participar, incluir socialmente e apoiar jovens e crianças 

com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outras e respectiva família. 

 Funciona, desde 1991 com  Acordos de Cooperação com a Segurança Social, com o 

Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde para as seguintes Áreas de 

Intervenção: 

- Centro de Reabilitação e Integração Social (CRIS) que integra o Centro de 

Recursos para a Inclusão, reconhecido pelo Ministério da Educação assim como 

a Formação Profissional. O acordo de cooperação para a resposta social de 

Apoio em Regime de Ambulatório, celebrado com o Centro Distrital de Évora da 

Segurança Social, prevê o apoio a 70 jovens/crianças. O Centro de Recursos 

para a Inclusão, com acordo por ano lectivo, com o Ministério da Educação 

prevê o apoio médio anual de cerca de 90 crianças, em contexto escolar, nos 

seguintes agrupamentos de escolas: 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora – Sede na Sec. Gabriel Pereira 

em Évora; 

 Agrupamento de Escolas n.º 3 de Évora – Sede na Sec. Severim de Faria 

em Évora; 

 Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo que inclui escola em 

Alcáçovas. 

Quanto à Formação Profissional, esta funciona essencialmente com projectos 

financiados pelo POPH e desenvolve acções de formação para jovens que 

fomentem a sua colocação em posto de trabalho após o seu percurso escolar.  

 
 

- O CDIP (Centro de Desenvolvimento e Intervenção Precoce), funciona ao 

abrigo de acordos de cooperação com a Segurança Social, os Ministérios da 

Saúde e da Educação e a sua acção materializa-se através da intervenção da 
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Equipa Local de Intervenção (ELI) nº 2, que apoia crianças entre os zero e os 6 

anos no seu contexto de vida; 

- A Creche e Jardim-de-infância Quinta dos Sonhos, funciona ao abrigo de 

acordos de Cooperação com a Segurança Social e com o Ministério da Educação 

e prevê uma lotação global de 47 crianças. Quer a Creche quer o Jardim-de-

infância têm um enfoque na inclusão, quer em termos globais, quer das 

crianças com NEEs. 

- A Quinta Pedagógica Quinta do Pomarinho funciona ao abrigo de acordo de 

Cooperação com a Segurança Social. Além de pedagogicamente promover 

hábitos de vida saudável e preservação dos ecossistemas, promove ainda uma 

cultura de sustentabilidade da natureza. É também um espaço privilegiado para 

a concretização de apoios terapêuticos, onde a natureza contribui para a 

promoção do bem-estar dos clientes e da sua inclusão através da participação 

conjunta em actividades que envolvem colaboradores externos à instituição 

assim como docentes e alunos das varias escolas da cidade, além da 

concretização de várias tarefas inerentes às actividades da Quinta. 

- A APCE está ainda reconhecida como um Centro Especializado Prescritor de 

Produtos de Apoio, o qual cumpre os objectivos que lhe estão destinados 

através de uma equipa multidisciplinar que envolve médicos do Hospital do 

Espírito Santo de Évora e um médico do Hospital de Portalegre, através de 

Acordos estabelecidos estre estes e esta Instituição. Aqui, o campo de acção 

abrange o distrito de Portalegre porque neste distrito não existe outro Centro 

Especializado Prescritor. 

 

A Instituição tem ao seu serviço 35 trabalhadores. Ao longo do triénio, manteve-se a 

Metodologia de Trabalho em equipas multidisciplinares, com um enfoque no cliente e 

no seu contexto, promovendo essencialmente a sua qualidade de vida através de uma 

efectiva inclusão global. A metodologia de trabalho inclui Apoio ao cliente tendo em 

atenção o seu contexto de vida, Actividades de Convívio, Cultura e Lazer.  



6 

 

Com o objectivo de reforçar a reabilitação e inclusão educativa e social das crianças e 

jovens que apoia, são ainda desenvolvidas intervenções que pelos resultados que 

induzem nos clientes, merecem ser realçadas, nomeadamente, a Equitação 

Terapêutica, a Hidroterapia, Natação Adaptada e o Desporto Adaptado.  

A esta metodologia acrescenta-se um sistema de reuniões semanais das Equipas para 

planificação, análise e avaliação do desenvolvimento dos planos individuais e 

organização e dinamização de actividades. 

Por outro lado, ao longo do triénio desenvolveram-se Projectos e Parcerias que visam 

a integração e participação da APCE na comunidade, tendo por objectivo a 

Sensibilização, a Divulgação e o Desenvolvimento de Sinergias que contribuam para 

uma melhor Inclusão das Pessoas com Deficiência.  

Não entrando em pormenores que estão plasmados nos Planos Anuais de Actividades, 

recorde-se a Missão, a Visão os Valores, a Política e os Objectivos Estratégicos que 

nortearam a instituição no período em análise. 
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3. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

MISSÃO 
Executar, no âmbito da respectiva área geográfica as tarefas inerentes à Associação, 

nomeadamente prestar serviços de qualidade nas áreas da reabilitação, formação e de 

apoio à infância e juventude, promovendo autonomia, integração e qualidade de vida 

das pessoas com Paralisia Cerebral e situações neurológicas afins numa lógica de 

cuidados globais e integrados ao longo de toda a sua vida e em cooperação activa com 

as famílias e os associados. 

Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança e do jovem com base em 

experiências de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania e 

fomento da inserção da criança e do jovem em grupos sociais diversos, no respeito 

pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro 

da sociedade e estimular o desenvolvimento global da criança e do jovem no respeito 

pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas. 

Por fim, promover a reflexão científica sobre as práticas desenvolvidas e sua 

divulgação. 

 

VISÃO 
Permitir aos nossos clientes e às pessoas com deficiência a expressão das suas 

expectativas e necessidades em relação à sua inclusão na Comunidade, com base na 

não discriminação, acessibilidades e igualdade de oportunidades, desenvolvendo 

formas que conduzam à concretização dessas mesmas expectativas. 

Incentivar o profissionalismo e o desenvolvimento de boas práticas com vista ao 

cumprimento da nossa Missão. 

Melhoria das relações de trabalho, com o contributo de todos e para o benefício de 
todos. 

 

VALORES  
 RESPEITO  

 PRIVACIDADE  

 RESPONSABILIDADE  

 CONFIANÇA  

 INCLUSÃO  

 SERIEDADE  

 COMPROMISSO  

 AMBIÇÃO  

 AFECTIVIDADE  

 CRIATIVIDADE  

 PERSEVERANÇA  

 HUMANISMO  

 VOLUNTARIADO  
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POLÍTICA DA QUALIDADE  
A obtenção da Qualidade (Total) nas actividades desenvolvidas e nos serviços 

prestados aos Clientes da APCE é um compromisso assumido e partilhado pela 

Direcção e por todos os Funcionários da Instituição, mediante a aplicação dos 

princípios da ética, responsabilidade social e os conceitos de trabalho em Equipa e dos 

processos de melhoria contínua.  

Através da qualificação, sensibilização e motivação dos nossos Funcionários para a 

Excelência da Resposta Social e na orientação da gestão pelos princípios do 

Desenvolvimento Sustentável, o nosso Objectivo é oferecer aos Clientes serviços que 

satisfaçam as suas necessidades e expectativas, acrescentando continuamente valor 

aos padrões globais da Qualidade de Vida.  

A aposta na Certificação é o resultado formal de um projecto em que a Instituição 

acredita. Neste sentido, a nossa Política da Qualidade traduz-se nos seguintes factores 

chave:  

 Melhoria contínua das Respostas Sociais e do Sistema de Gestão da Qualidade;  

 Satisfação explícita do Cliente;  

 Cumprimento dos Requisitos Legais;  

 Estabelecimento de relações de parceria;  

 Motivação e Especialização do quadro de colaboradores.  

 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

OE 1 - AFIRMAR A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A PRESTAR AOS CLIENTES; 

OE 2 - CENTRAR A ACTUAÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CLIENTES; 

OE 3 - APERFEIÇOAR O MODELO DE INTERVENÇÃO AJUSTANDO-O ÀS NECESSIDADES DE CLIENTES E 

FAMÍLIAS; 

OE 4 - GARANTIR A ACTUALIZAÇÃO CONTÍNUA DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA RESPOSTA SOCIAL; 

OE 5 - DESENVOLVER METODOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO; 

OE 6 - FOMENTAR PARCERIAS COM EMPRESAS E OUTRAS ENTIDADE; 

OE 7 - AFIRMAR A MELHORIA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA; 

OE 8 - MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES, SEUS FAMILIARES E ASSOCIADOS; 

OE 9 - DIVERSIFICAR AS RESPOSTAS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO; 

OE 10 - GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DA FROTA AUTOMÓVEL; 

OE 11 - ASSEGURAR AS COMPETÊNCIAS, FORMAÇÃO CONTÍNUA E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES; 

OE 12 – DESENVOLVER ACTIVIDADES QUE ASSEGUREM A SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. 
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Tendo em conta a orientação plasmada no ponto anterior, foi definido um conjunto de 

acções cujos resultados foram anualmente mensuráveis através de indicadores 

definidos para o triénio, com metas anuais que têm como base o princípio da melhoria 

contínua, tal como previsto no referencial europeu EQUASS, que em 2013 reconhece a 

APCE com um nível qualitativo de Excellence. 

Assim, apresenta-se a seguir o conjunto de acções desenvolvidas entre 2012 e 2014, 

cuja pretensão consistia na concretização dos objectivos estratégicos definidos, as 

metas previstas para os três anos e os resultados alcançados.  
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4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Em termos genéricos, apresentam-se os resultados, por objectivo estratégico e por ano. À partida pode concluir-se que o primeiro ano 

apresentou melhores resultados face às metas e à medida que o período avançou, os resultados afastaram-se das metas, nalguns casos.  

Esta situação justifica-se porque foram definidas metas ambiciosas de melhoria contínua que face ao período adverso em que o país se 

encontra, quer economicamente, quer socialmente, quer ao nível dos valores, surgem vários entraves que não permitem à instituição melhorar 

ao ritmo previsto. Assim, apesar de em 2012 já nos encontrarmos em plena crise, que se arrastava desde 2008, havia a crença que seria uma 

situação passageira e que a retoma seria uma realidade. Tal não aconteceu, e o ritmo de melhoria contínua que definimos foi demasiado 

optimista. De salientar o esforço feito pela instituição para concretizar as metas previamente definidas.  
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O objectivo com uma concretização elevada e homogénea ao longo de todo o período, é o objectivo 8 (Melhorar a Comunicação com os 

Clientes, seus Familiares e Associados), sendo o objectivo 4 (Garantir a Actualização Contínua das Atribuições de Cada Resposta Social), 

também bastante homogéneo, apesar dos valores das metas serem mais modestos. 

O objectivo 5- Desenvolver Metodologias de Comunicação Externa e Divulgação da Instituição - é o que revela uma melhoria contínua mais 

visível. 

Os objectivos com piores resultados são o 9 (Diversificar as Respostas Sociais da Instituição) e o 12 (Assegurar as Competências, Formação 

Contínua e Motivação dos Colaboradores). 

No primeiro caso porque neste período de contração económica a implementação de novas respostas sociais implicaria a desistência de outras, 

dado que a formalização de novos Acordos só seria possível «por permuta» de outros existentes. No segundo caso, não foi possível diminuir o 

peso das despesas com pessoal porque não foi possível diminuir o número de colaboradores nem aumentar o volume de receitas, nem de 

privados no volume global de receitas. 

O objectivo 7 (Afirmar a melhoria de Organização Interna) apesar de não ter tido uma evolução continuada, acabou por ter conseguido um 

resultado positivo no último ano. 

Quanto ao objectivo 11 (Assegurar as Competências, Formação Contínua e Motivação dos Colaboradores) revela uma evolução inversa à 

desejada, resultando, no entanto, esta situação dos diferentes resultados nos diversos indicadores.As situações tornar-se-ão mais 

compreensíveis com a análise de resultados ao nível dos indicadores. 

O gráfico seguinte mostra a execução global dos objectivos estratégicos: 
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A média dos resultados obtidos permite revelar os objectivos onde a Associação está mais forte e onde é preciso investir maior esforço de melhoria. 

A seguir, analisar-se-ão os resultados obtidos no âmbito de cada objectivo estratégico: 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 

AFIRMAR A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A PRESTAR AOS CLIENTES 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Garantir a eficácia das acções de 

melhoria 

Taxa de Eficácia das Acções de 

Melhoria 

[(n.º de acções de melhoria eficazes / n.º de 

acções de melhoria implementadas)*100] 

≥70% 71% ≥75% 76% ≥80% 85% 

Avaliar a Satisfação dos Clientes / 

Famílias 

Índice Global de Satisfação do 

Questionário de Avaliação da Satisfação 

dos Clientes / Famílias 

≥75% 91,4% ≥80% 91% ≥85% 96% 

Responder atempadamente às 

reclamações 

N.º de dias desde a recepção da 

reclamação a resposta 

≤15 Dias 

úteis 

<15 Dias 

úteis 

≤15 Dias 

úteis 

<15 Dias 

úteis 

≤15 Dias 

úteis 

<15 Dias 

úteis 

Garantir o cumprimento dos objectivos 

dos processos de gestão 

Percentagem de objectivos dos 

processos atingidos 

[(n.º de objectivos atingidos / n.º total de 

objectivos)*100] 

≥85% 85,3% ≥90% 72,1% ≥95% 71% 

A meta prevista para cada acção (excepto o tempo de resposta a reclamações que partiu logo de uma meta muito apertada), pressupunha uma média de 

melhoria anual de 5%. Apesar de a maioria dos resultados ser sempre superior à meta, estes nem sempre tiveram um crescimento contínuo na mesma 

proporção. De salientar o último indicador, onde os resultados foram menos satisfatórios o que revela a necessidade de um investimento mais forte na 

criação de uma cultura mais focalizada nos resultados, por parte, em primeira linha dos gestores de processo em consonância com as respectivas equipas, 

da globalidade dos colaboradores e restantes intervenientes, num esforço global de toda a Instituição. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 2 

CENTRAR A ACTUAÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CLIENTES 

Acção Indicador Meta 2012 
Resultado 

2012 
Meta 2013 

Resultado 

2013 
Meta 2014 

Resultado 

2014 

Adquirir novos equipamentos  N.º de novos equipamentos ≥2 2 ≥2 3 ≥2 2 

Garantir a elaboração atempada dos PDI’s Prazo para elaboração de todos os PDI’s 15 Nov. <15 Nov. 15 Nov. <15 Nov. 15 Nov. <15 Nov. 

Realização das actividades propostas nos 

projectos de sala de creche e J.I. 

Taxa de Execução do Projecto 

[(n.º actividades realizadas / n.º actividades 

previstas) * 100] 

≥80% 80% ≥80% 95% ≥85% 87,5% 

Realização de actividades de Lazer, Desporto e 

Culturais e Visitas de Estudo 
N.º de actividades realizadas ≥8 8 ≥9 9 ≥10 14 

Promover Formação Profissional para Pessoas 

com Deficiência e/ou Incapacidade 
N.º de Jovens em Formação ≥5 6 ≥6 6 ≥7 7 

Manter os Processos Individuais dos Clientes 

organizados  

Processos Individuais dos Clientes 

Organizados de acordo com o SGQ 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Elaboração dos PDI's de clientes que surgem 

posteriormente ao início do ano lectivo 

N.º de Clientes sem PDI, 30 dias após a 

entrada 
≤2 0 ≤1 0 0 0 

Monitorização dos PDI’s 

Taxa de Execução dos PDI’s 

[( Número de objectivos estabelecidos por 

cliente/ Número de objectivos alcançados 

por cliente) *100] 

≥70% 78% ≥75% 79% ≥80% 76% 
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Os indicadores que confluem para a concretização deste objectivo, não apresentam, na sua maioria, um crescimento continuado das metas, pelo que o 

indicador «nº de actividades realizadas» é aquele que revela, além de concretizar ou ultrapassar a meta definida, uma melhoria ao longo dos anos.  

A taxa de execução dos PDIs, apesar de só no último ano não ter concretizado a meta (esta teve uma variação de 10% entre 2012 e 2014), teve o pior 

resultado dos três anos em análise, não tendo concretizado o pressuposto da melhoria contínua. Este factor deveu-se à tentativa das equipas em 

estabelecer mais objectivos e que estes fossem mais desafiantes e concretizassem na globalidade as necessidades das famílias. Tal factor prejudicou o nível 

global de execução dos PDI’s.  

Assim, na maioria dos indicadores as metas são alcançadas, se bem que o critério de melhoria contínua não é verificado, dado as metas também não 

explicitarem claramente esse princípio, pois em termos do histórico considerou-se que não seria realista prever metas mais ambiciosas, o que os resultados 

vieram confirmar. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 3 

APERFEIÇOAR O MODELO DE INTERVENÇÃO AJUSTANDO-O ÀS NECESSIDADES DE CLIENTES E FAMÍLIAS 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Alterações ao Serviço com base em 

sugestões de melhoria 

N.º de alterações ao serviço prestado 

baseadas nas sugestões dos 

clientes/famílias 

≥1 1 ≥2 2 ≥3 8 

Garantir o retorno dos clientes que 

abandonaram o serviço 

Alterações ao serviço prestado por 

abandono do cliente / família 
[(n.º de clientes que voltam à APCE/ n.º de 

clientes que abandonaram)*100] 

≥80% 100% ≥85% 100% ≥90% 100% 

Responder às sugestões dos clientes e 

famílias 

Taxa de resposta às sugestões de 

clientes e famílias 
[(n.º de respostas / n.º total de sugestões)*100] 

100% 100% 100% 60% 100% 100% 

Elaborar os PDI’s Elaboração dos PDI’s 
[(n.º de PDI’s / n.º de clientes)*100] 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Monitorização dos PDI’s 
Taxa de Execução dos PDI’s 

[(Número de objectivos estabelecidos por 

cliente/ Número de objectivos alcançados por 

cliente) *100] 

≥70% 78% ≥75% 79% ≥80% 76% 

 

A maior parte dos indicadores revela à partida um resultado de 100%, o que não permite consubstanciar uma melhoria contínua ao longo dos anos. O 

último indicador, que também contribui para a concretização do OE 2, é o que no último ano revela resultado menos favorável, pelos factores já explicitados 

anteriormente. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 4 

GARANTIR A ACTUALIZAÇÃO CONTÍNUA DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA RESPOSTA SOCIAL 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Reunir com o SNIPI ao longo do ano 

(Processo de Intervenção Precoce) 
N.º de reuniões efectuadas ≥5 8 ≥5 8 ≥5 10 

Intercâmbio com outras instituições de 

educação inclusiva 

(Processo Creche e Jardim-de-Infância) 

N.º de visitas a outras instituições 

congéneres 
≥1 0 ≥2 0 ≥3 0 

Frequência de ações de formação na 

área de intervenção das respostas 

sociais 

N.º de acções de formação 

frequentadas pelos colaboradores 
≥9 11 ≥10 14 ≥11 25 

Promover contactos com outras 

respostas sociais semelhantes, 

conjuntamente com as restantes 

respostas sociais 

N.º de acções de Benchmarking ≥4 1 ≥5 2 ≥6 5 

 

Relativamente aos indicadores que confluem para a concretização do OE 4, de referenciar o facto do primeiro indicador ultrapassar sempre o limite inferior 

da meta, mas esta manter sempre este limite, pelo que o desvio da mesma relativamente ao limite inferior, só no último ano concretiza o princípio da 

melhoria contínua. O indicador com um resultado menos positivo é o nº de visitas a outras instituições congéneres, cuja meta exigia uma melhoria contínua, 

permanecendo o resultado igual ao longo dos anos. Este resultado merece uma reflexão por parte das equipas envolvidas. A formação revela resultados 

favoráveis, quer ao nível da concretização das metas, quer da concretização do princípio da melhoria contínua. Já no que concerne ao nº de acções de 

benchmarking, apesar dos resultados não terem alcançado os limites inferiores das metas, revelaram-se, no entanto, consonantes com o princípio da 

melhoria contínua. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 5 

DESENVOLVER METODOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Elaborar o Plano de Comunicação / 

Marketing da APCE 
Prazo - Limite para elaboração N.A. N.A. N.A. N.A. 

Até 31 

Dez. 

Não 

cumprido 

Promover acções de sensibilização / 

divulgação ou formação à comunidade 
N.º de acções ≥2 Por RS 

8 Acções 

(2 por RS) 
≥3 Por RS 

12 Acções 

(3 por RS) 
≥4 Por RS 

20 Acções 

(4 por RS) 

Participar nos Eventos da Comunidade 
Taxa de Participação nas Actividades 

[(n.º eventos em que a instituição participa / n.º 

total de eventos para os quais é convidada) *100] 

≥75% 80% ≥80% 100% ≥85% 90% 

Avaliar o conhecimento da instituição 

na comunidade 

Taxa de respostas positivas à questão 

relacionada com o conhecimento da 

instituição nos inquéritos à comunidade 
≥80% 80% ≥85% 90% ≥90% 100% 

Avaliar o nível de divulgação da 

instituição 

Taxa de respostas positivas às questões 

relacionadas com o nível de divulgação da 

Instituição, nos inquéritos a comunidade 
≥70% 61,5% ≥75% 70% ≥80% 95% 

Garantir a divulgação atempada das 

informações / pedidos após o 

despacho atempado da direcção 

N.º de dias úteis desde o despacho da 

direcção até à divulgação 
≤5 5 ≤3 3 ≤2 2 

 

Os indicadores conducentes à concretização deste OE, têm na sua maioria resultados positivos, quer face às metas, quer ao princípio da melhoria contínua, 

com excepção do primeiro indicador cuja concretização carece de conhecimentos especializados que não existem no seio da instituição. O trabalho foi 

iniciado a partir de uma consultoria externa, não tendo no entanto chegado à sua conclusão. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 6 

FOMENTAR PARCERIAS COM EMPRESAS E OUTRAS ENTIDADES 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Promover um banco de voluntariado N.º de voluntários inscritos ≥5 2 ≥10 0 ≥15 3 

Promover sessões de sensibilização / 

divulgação ou formação junto dos 

parceiros 

N.º de Acções ≥2 Por RS 
8 Acções· 

(2 por RS) 
≥3 Por RS 

8 Acções 

(2 por RS) 
≥4 Por RS 

11 Acções 

(2,75 por RS) 

Promover reuniões de 

acompanhamento / contactos com 

parceiros 

N.º de Reuniões Anuais por Parceria ≥1 1 ≥1 1 ≥1 1 

Avaliar a Satisfação dos Parceiros 
Índice médio de satisfação dos 

parceiros 
≥80% 87,5% ≥85% 85% ≥90% 95% 

Garantir a adequabilidade das 

parcerias estabelecidas 

Percentagem de parceiros com 

avaliação positiva (níveis I e II) na 

avaliação interna de parceiros 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Promover novas parcerias N.º de novos parceiros ≥2 2 ≥2 2 ≥2 3 

 

O fomento de parcerias com empresas e outras entidades, apesar de cumprir, na maioria, as metas definidas para os indicadores, o nº de novos parceiros, 

não revela um acréscimo visível e o número de acções de sensibilização não atingiu a meta, pelo que esta área indica a necessidade de um maior esforço da 

instituição. A promoção do banco de voluntariado, revelando resultados negativos, não se considera de grande gravidade. No âmbito de uma reflexão 

interna já desenvolvida sobre este indicador, concluiu-se que tendo a Fundação Eugénio de Almeida um banco de voluntariado devidamente organizado e 

com formação focada nas várias áreas sociais e, tendo a APCE uma relação institucional muito aberta com a FEA, o recurso àquele banco de voluntários é 

facilitador ao recurso ao voluntariado. Assim, esta é uma área de partilha institucional, não justificando que a APCE também promova um banco de 

voluntários. Este indicador deveria ter sido reformulado. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 7 

AFIRMAR A MELHORIA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Promover acções de sensibilização aos 

colaboradores sobre melhoria contínua 

e comunicação interna 

N.º de sensibilizações por ano ≥1 1 ≥1 0 ≥1 2 

Actualizar os meios de comunicação 

existentes 
Prazo N.A. N.A. N.A. N.A. 

Até 31 

Dez. 
Cumprido 

 

 

No âmbito das acções promovidas pelo EAPN, e da parceria que a APCE estabeleceu com esta instituição no âmbito da capacitação institucional, foram 

concretizadas acções de sensibilização, nomeadamente em 2014. Foi ainda desenvolvido esforço para melhorar os meios de comunicação, nomeadamente 

com o exterior, através da elaboração e divulgação de newsletters trimestrais e através do facebook. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 8 

MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES, SEUS FAMILIARES E ASSOCIADOS 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Avaliar a Satisfação dos Clientes / 

Famílias 

Índice Global de Satisfação do 

Questionário de Avaliação da Satisfação 

dos Clientes / Famílias 

≥75% 91,4% ≥80% 91% ≥85% 96% 

Reunir com cada cliente/família ao 

longo do Ano 
N.º de reuniões por cliente/família ≥2 2 ≥2 2 ≥3 3 

Elaborar os PDI’s 
Elaboração dos PDI’s 

[(n.º de PDI’s / n.º de clientes)*100] 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realizar Eventos / Actividades dirigidas 

a Famílias e Associados 
N.º de Eventos / Actividades ≥3 3 ≥4 4 ≥5 6 

Elaboração de um Manual de 

Acolhimento 
Prazo para Elaboração do Manual 

Até 31 

Dez. 
Elaborado N.A. N.A. N.A. N.A. 

 

 

Os indicadores referenciados revelam resultados favoráveis relativamente às metas, com melhoria manifestada essencialmente no último ano. Pode 

afirmar-se que os resultados são positivos. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 9 

DIVERSIFICAR AS RESPOSTAS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Apresentar candidatura a projectos de 

investimento para construção da 

residência e reestruturação da creche 

e jardim-de-infância 

Prazo N.A. N.A. N.A. N.A. 
Até 31 

Dez. 

Não 

cumprido 

 

 

Este objectivo claramente não foi cumprido. Este objectivo está condicionado pela retracção económica, de modo que o surgimento de novas respostas 

sociais não tem o financiamento do seu funcionamento assegurado. Por outro lado, depois de uma reflexão interna, concluiu-se que o investimento na área 

da infância não responderia cabalmente às necessidades sociais, face às actuais taxas de cobertura e às projecções demográficas apresentadas pelo INE, a 

partir do Censos 2011. 

Face a esta realidade houve uma reponderação da tipologia de resposta social a criar. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 10 

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DA FROTA AUTOMÓVEL 

 

ação Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Implementar acções de melhoria das 

estruturas físicas 

Taxa de Execução das necessidades de 

melhoria das estruturas físicas· [(n.º de 

acções executadas / n.º de acções 

necessárias)*100] 

≥80% 85% ≥85% 70% ≥85% 84% 

Tratar sistematicamente as solicitações 

quanto à melhoria das estruturas 

físicas 

Prazo para a decisão da direcção 

quanto às acções solicitadas para 

melhoria das estruturas físicas 

≤15 dias 

úteis 

<15 dias 

úteis 

≤15 dias 

úteis 

<15 dias 

úteis 

≤15 dias 

úteis 

<15 dias 

úteis 

Cumprir o Plano de Higienização 

Taxa de concretização do Plano de 

Higienização 
[(n.º de dias de execução eficaz / n.º total de dias 

de execução)*100] 

≥80% 94% ≥85% 81% ≥85% 84% 

Garantir a manutenção dos 

equipamentos 

Taxa de Execução Eficaz de 

Manutenção dos Equipamentos 
[(n.º de equipamentos sujeitos a intervenção 

eficaz / n.º total de equipamentos sujeitos a 

intervenção)*100] 

≥80% 100% 100% 92,5% 100% 100% 

Cumprir o Plano de Manutenção das 

Viaturas 

Taxa de Execução das Acções Inscritas 

no Plano de Manutenção das Viaturas 
[(n.º de accções executadas / n.º de acções 

definidas no plano)*100] 

≥90% 100% ≥90% 100% ≥90% 100% 

Satisfazer os pedidos de intervenção 

solicitados pelos responsáveis directos 

pelas viaturas 

N.º de Dias para satisfação dos pedidos 

de intervenção 

≤1 dia para 

casos 

urgentes 

≤8 dias para 

outros casos 

≤1 dia para 

casos 

urgentes 

≤8 dias para 

outros casos 

≤1 dia para 

casos 

urgentes 

≤8 dias para 

outros casos 

≤1 dia para 

casos 

urgentes 

≤8 dias para 

outros casos 

≤1 dia para 

casos 

urgentes 

≤8 dias para 

outros casos 

≤1 dia para 

casos 

urgentes 

≤8 dias para 

outros casos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DA FROTA AUTOMÓVEL 
 

Acão Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Adquirir novos equipamentos 

automóveis 
N.º de novos equipamentos N.A. N.A. ≥1 1 ≥1 1 

Garantir a eficácia das acções de 

melhoria 

Taxa de Eficácia das Acções de 

Melhoria 
[(n.º de acções de melhoria eficazes / n.º de 

acções de melhoria implementadas)*100] 

≥70% 71% ≥75% 76% ≥80% 85% 

 

Apesar da não concretização das metas no que se refere aos indicadores referentes à melhoria das estruturas físicas e à concretização do Plano de 

higienização, os resultados acabam por não ter um desvio relevante face à meta. Esta situação deve-se essencialmente à situação deficitária de recursos 

financeiros e de recursos humanos. No entanto, é de salientar o resultado favorável da maioria dos indicadores. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 11 

ASSEGURAR AS COMPETÊNCIAS, FORMAÇÃO CONTÍNUA E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Cumprir o Plano de Formação 

Taxa de Cumprimento do Plano de 

Formação 

[(n.º acções realizadas / n.º de acções 

previstas)*100] 

≥70% 80,1% ≥75% 100% ≥80% 87,5% 

Avaliar a Eficácia das Acções de 

Formação 

Taxa de Eficácia das Acções de 

Formação 

[(n.º acções eficazes / n.º de acções 

realizadas)*100] 

≥70% 83,7% ≥75% 57% ≥80% 76,8% 

Garantir a Satisfação dos 

Colaboradores 

Índice Médio de Satisfação dos 

Colaboradores 
≥70% 69,5% ≥75% 71% ≥80% 74% 

Avaliar o Desempenho dos 

Colaboradores 

Percentagem de colaboradores com 

avaliação de desempenho ≥ “Bom” 
≥80% 93,1% ≥85% 100% ≥90% 100% 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 11 

ASSEGURAR AS COMPETÊNCIAS, FORMAÇÃO CONTÍNUA E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Promover a Participação dos 

Colaboradores nas Actividades da 

Instituição 

Taxa de Participação nas Actividades 

[(n.º de colaboradores que participam nas 

actividades / n.º total de colaboradores 

convocados) *100] 

≥70% 40% ≥75% 37% ≥80% 37% 

Cumprir o Plano de Formação na Área 

de Segurança Interna contra Incêndios 

Taxa de Cumprimento do Plano de 

Formação 

[(n.º de accções realizadas / n.º de acções 

previstas)*100] 

≥70% 80% ≥75% 100% ≥80% N.A. 

 

 

No âmbito deste objectivo estratégico, é de referenciar o facto da maioria dos indicadores, mesmo nalguns casos não concretizando a meta, 

revelarem uma situação de cumprimento do princípio da melhoria contínua (exemplo: Índice Médio de Satisfação dos Colaboradores). Pode 

referenciar-se a participação nas actividades da Instituição, por parte dos colaboradores, como o resultado mais negativo, quer face à meta, 

quer ao princípio da melhoria contínua. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO 12 

DESENVOLVER ACTIVIDADES QUE ASSEGUREM A SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

Acção Indicador 
Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

2013 

Meta 

2014 

Resultado 

2014 

Aumentar o financiamento privado 
Percentagem de financiamento privado 
[(Valor das receitas provenientes dos privados / 

valor total das receitas)*100] 

≥15% 13,3% ≥25% 12% ≥35% 11,35% 

Diminuir o peso com despesas de 

pessoal no total das despesas 

Peso com despesas de pessoal no total 

das despesas 
[ ( valor das despesas com pessoal / valor total 

das despesas)*100] 

≤73% 70,5% ≤71% 72% ≤70% 74% 

 

O OE 12 considera dois indicadores, não tendo nenhum deles concretizadas nem as metas, nem o princípio da melhoria contínua. O primeiro indicador 

deveria ser de evolução positiva e tem evolução negativa e abaixo da meta. O segundo indicador é de evolução negativa mas manifesta sentido contrário, 

ultrapassando a meta. Esta situação deve-se ao seguinte: 

- A situação económica desfavorável e o facto de 95% das empresas da região serem micro empresas e empresas familiares que são as que mais sentem a 

crise, têm feito diminuir as transferências de privados para a instituição. Por outro lado, a diminuição dos rendimentos das famílias têm também feito baixar 

a comparticipação das famílias no valor dos serviços prestados; 

- O facto da Instituição desenvolver projectos de natureza diversa, leva a que haja uma maior afectação de RH. Como tem sido feito um esforço de 

contenção nas despesas globais, o rácio acaba por aumentar. 

 



28 

 

5. RESULTADOS FINANCEIROS 
 

Proveitos e Gastos 2012 - 2014 

Moeda: € 2012 2013 2014 

Proveitos 676.536,75 699.186,84 693.691,85 

Gastos 672.027,56 685.484,07 699.747,93 

Resultado líquido 4.509,19 13.702,77 -6.056,08 

 

Os proveitos tiveram uma variação positiva de cerca de 3% em 2013, passando a ter uma 

variação negativa de cerca de 1% em 2014. Por outro lado, os gastos tiveram uma variação 

média positiva de 2% em cada ano. Isto significa que no primeiro ano os Proveitos tiveram 

uma variação superior à variação dos Gastos enquanto que no 2º ano a variação dos gastos 

foi bastante superior ao dos Ganhos. Esta situação deu origem a um resultado líquido 

negativo no último ano. Esta situação encontra-se justificada no Relatório Anual e de contas 

de 2014. Apesar deste resultado líquido, a Direcção considera que a situação financeira está 

consolidada. O gráfico seguinte demonstra a evolução dos valores referenciados. 
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Comparação dos Rendimentos e Gastos por rubrica agregada 

2012 - 2014
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Em que  

 

Rendimentos e Gastos   

  Cód 

  Vendas e serviços prestados 1 

  Subsídios, doações e legados à exploração 2 

  Variação nos inventários da produção 3 

  Custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas 

4 

  Fornecimentos e serviços externos 5 

  Gastos com o pessoal 6 

  Outros rendimentos e ganhos 7 

  Outros gastos e perdas 8 

  Gastos / reversões de depreciação e de amortização 9 

  Juros e gastos similares suportados 10 

 



31 

 

Verifica-se uma contenção em todas as despesas, excepto os gastos com pessoal que 

têm aumentado. O facto do aumento das contribuições para a Segurança Social 

aumentarem à razão de 0,4% ao ano, aumento esse que acumula anualmente com o 

aumento do ano anterior, vem contribuir para este aumento. A adesão da Associação 

a projectos, contribui também para esta situação. De referenciar que o número de 

trabalhadores do quadro da APCE não aumentou nem o valor dos vencimentos foi 

alterado. Os valores provenientes de privados tem diminuído, enquanto se tem 

verificado um ligeiro acréscimo dos valores provenientes do sector público. Esta 

situação não advém do aumento do valor dos Acordos mas sim devido a 

candidaturas a projectos. 

Como conclusão, pode salientar-se o esforço na contenção de despesas, na 

participação em projectos, na divulgação da Instituição e abertura ao exterior. 

Apesar dos resultados nalgumas áreas não terem evoluído como se pretendia, pode 

salientar-se um resultado global positivo, sendo necessário dar continuidade e 

reforçar este esforço de melhoria contínua com o envolvimento de todos os 

intervenientes nos processos. 

Esta Avaliação servirá de base a uma reflexão interna, não só relativamente a estes 

resultados mas também relativamente ao Plano Estratégico definido para 2015-2017, 

podendo eventualmente este vir a ser alvo de alguma revisão, apesar da sua 

construção já ter sido efectuada a partir das avaliações 2012 e 2013 e monitorização 

do 3º trimestre do PA 2014 e tendo ainda por base o diagnóstico construído aquando 

da sua elaboração. 

 

 

 

 

 

 


