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Introdução 

O presente relatório descreve os resultados alcançados ao longo do ano de 2016, dando conta do nível de 

execução e do grau de cumprimento dos objetivos definidos previamente no Plano de Atividades e no Plano 

Estratégico 2015-2017, fazendo a descrição e análise da intervenção global da CERCIMA e ainda dando 

cumprimento ao previsto no Código Cooperativo.  

Os conteúdos deste instrumento foram compilados com base na informação contida nos Relatórios de cada 

Serviço, previamente aprovados pela direção. 

 

Objetivos Orientadores  

• Eixo 1 - Clientes 

i. Ser uma instituição de referência na área de intervenção  

 

• Eixo 2 – Sustentabilidade  

ii. Melhorar o modelo de Gestão Organizacional, garantindo uma maior eficácia orçamental  
 

• Eixo 3 – Comunicação e imagem 

iii. Reforçar o nome CERCIMA 
 

• Eixo 4 – Qualidade 

iv. Assegurar a excelência dos serviços em todas as áreas  
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Política da CERCIMA 
 
Missão 

Prestar serviços em diferentes domínios de intervenção para capacitar pessoas com diversidade funcional na 

defesa do direito da igualdade de oportunidades 

 
 
Visão 

 Ser reconhecida como parceira de referência nas Politicas de Inclusão 

 

A CERCIMA compromete-se a: 

o Garantir de forma consistente e sistemática a capacidade técnica de forma a satisfazer as necessidades e 

expectativas das partes interessadas; 

o Promover o reforço de competências dos colaboradores através da formação e meios para o desempenho 

das suas funções; 

o Otimizar sistematicamente os seus processos, recorrendo ao correto planeamento e à plena utilização dos 

seus recursos técnicos e humanos, com vista à melhoria contínua dos seus serviços, tendo em conta o 

cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável. 

o Assegurar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade, garantindo o cumprimento dos objetivos 

da qualidade numa perspetiva de melhoria contínua. 

 

CORPOS SOCIAIS 2014-2017 
 

 

 

 

•Mª Fernanda Teles Saturnino - Presidente 

• Isabel Domingas Brás da Silva Fialho - Vice-Presidente

•Suzana de Carvalho Teixeira - Secretária

Assembleia-Geral

•Cristina Maria Sacoto Dias - Presidente

•Carla Alexandra Mendonça Moreira - Tesoureira

•Mónica Andreia Ferro Coelho - Secretária

•Marta Cristina Vaz Gualdrapa – 1º Suplente

•Ângela Maria Gomes Madureira - 2ª Suplente

Direção

•Maria João Monteiro Guerreiro dos Santos – Presidente

•Cláudia Sofia Martins Cortes – Secretária

•Paula Cristina Vieira Teixeira – Relatora

Conselho Fiscal
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Princípios fundamentais de prossecução dos objetivos: 

Clientes 

Assegurar as atividades/serviços, orientadas pelas necessidades, atuais e potenciais, com o objetivo de 

promover a qualidade de vida. 

• Taxa de satisfação dos clientes 91,89%. 

• Realização de 15 sessões do Grupo de Auto Representantes da CERCIMA – GARCE e 8 participações 

em atividades da comunidade. 

• Realização de 3 sessões do Grupo de Auto Representantes DIGO. 

• Realização de Festas Temáticas: Carnaval em 5 de fevereiro; Festa da Páscoa em 23 março; 

Comemoração do Dia da Criança 1 de junho; Festas dos Santos populares 27 de junho; Atividades de 

Verão que decorreram de 13 a 27 de julho; Piquenique de Verão no Parque de Merendas do Samouco 

em 28 de julho; Festa de Halloween em 28 de outubro; São Martinho 11 de novembro; Festa de Natal 

realizada em 20 de dezembro, na sede do Grupo “Os Unidos”. 

• Participação na Maratona de Natação, em Sesimbra, no dia 24 de fevereiro 

• Sessão temática, organizada pelo serviço de Intervenção Precoce, de partilha entre famílias com o 

tema “Comportamento Infantil – Mais uma birra…E agora?”, no dia 12 de abril. 

• Sessão “Linguagem e Comunicação – Dois dedos de conversa…”, organizada pelo serviço de 

Intervenção Precoce, no dia 5 de maio. 

• Participação no 5º Campeonato Nacional de Equitação, no dia 02 de junho 

• Dia da família, realizado em 2 de junho. 

• Pirilampo Náutico, no Parque das Nações, no dia 08 de junho 

• Participação no Torneio de futebol, no complexo desportivo Urbanização Fonte da prata, no dia 21 

de junho 

• Participação na atividade de Paracanoagem, no Montijo, no dia 1 de julho 

• Realização do Passeio das Famílias, do Centro de Atividades Ocupacionais, no dia 08 de outubro ao 

Parque Bacalhôa Buddha Eden. 

• Realização /participação dos clientes da Residência Autónoma em atividades de carácter lúdico-

recreativo, cultural, desportivo, intelectual e formativo e social, como: Festejo de aniversários dos 

clientes; Visita à feira do Pinhal Novo; Visita ao corso carnavalesco do Pinhal Novo; Dinamização de 

sessões de cinema em casa com pipocas; Participação na campanha de venda de pirilampos; 

Participação nas festas do Montijo; Participação no Arraial da CERCIMA; Picnic na Praia de Albarquel; 

Visita ao Parque dos Monges; Atividades radicais como slide, rappel, canoagem, tiro ao arco; Visita ao 

Palácio de Mafra; Visita ao Mosteiro dos Jerónimos; Visita e alojamento em Santa Cruz; Visita ao 

Castelo de Óbidos; Visita a Fátima; Visita aos Pasteis de Belém; Cinema no Fórum Montijo; Recreação 

na praia do Samouco, praia da Fonte da Telha e praia de Sesimbra; Visita à Feira Quinhentista do 

Montijo; Visita às Festas Populares de Alcochete; Visita às Festas Populares do Samouco; Passeios 

ao Fórum Montijo; Caminhadas na circular urbana do Montijo; Produção de artigos de artesanato 

(toalha bordada, caixas decoradas, pintura de telas, pratos decorados) e participação nas vendas; 

Formação em Primeiros Socorros, Combate a Incêndios e Evacuação das Instalações com 
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participação em simulacro de sismo e incêndio; Jantares convívio com clientes e colaboradores; 

Participação no evento CERCIMA Portas Abertas com venda de rifas; Lanche e dinâmica de grupo 

alargado com clientes, famílias e colaboradores;  Participação em ginástica aerolocalizada na 

Academia 1º Dezembro; Troca de presentes na RA; Celebração da passagem do ano na RA. 

• No Centro Comunitário – Cais do Sal, foram dinamizados 2 grupos Conviver (grupos de Animação 

Sociocultural descentralizados na freguesia de Alcochete e zona rural do Passil), num total de 55 

sessões, dirigidos a idosos, com o objetivo de combater o isolamento social e acompanhar e estimular 

os participantes para um envelhecimento ativo.  

• Loja do Mercado (é um banco de bens de resposta a toda a população de modo a possibilitar o 

acesso, gratuito ou através um custo solidário, a vários bens, doados por particulares ou empresas) 

no âmbito desta ação foram apoiadas 200 famílias correspondendo a 539 pessoas. Do total de famílias 

apoiadas 116 famílias beneficiaram de isenção, traduzindo-se assim num apoio gratuito a 328 pessoas.  

Foram doados /cedidos a custo solidário 5699 bens, dos quais 70% dos bens doados /cedidos foram 

vestuário, seguindo-se calçado com 9%, com 8% acessórios e com 3% produtos de higiene pessoal e 

habitacional. Foram rececionadas 209 doações (das quais 91% das doações foram feitas por 

particulares). 

• Foram realizadas 9 ações dirigidas à comunidade (num total de 578 participantes) no âmbito da 

intervenção de animação sociocultural do Centro Comunitário – Cais do Sal:  

  - Workshops Cais art Descobrir a Cola Quente, realizada no dia 10 de março e 14 de abril, em 

parceria com a Fundação Gonçalves Júnior, com a participação de 15 pessoas;   - 

Férias Coloridas da Páscoa, realizada entre os dias 28 de março e 1 de abril de 2016 na zona rural do 

Passil, dirigida a crianças entre os 6 e 12 anos, participação de 16 crianças. Foram parceiros desta 

ação a Associação Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil; 

 - Espetáculo Uma Dança por um sorriso, realizado no dia 12 de março no Fórum Cultural de 

Alcochete, no âmbito da comemoração dos 40 anos da CERCIMA e aliado à Campanha de Angariação 

de fundos para o Lar residencial para pessoas com deficiência. Espetáculo dinamizado pela Academia 

Dance Fusion através de um conjunto de demonstrações de diferentes modalidades de dança. 

Espetáculo com sala esgotada (346 participantes); 

 - Comemoração do Dia do Vizinho, realizada em 6 de maio na zona rural do Passil, dirigida à 

comunidade com o objetivo de promover um momento de convívio e divertimento entre os vizinhos. 

Parceiros desta ação a Associação Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil e a empresa 

Alviflor, participação de 35 pessoas; 

 - Férias Coloridas do Verão realizada entre os dias 18 e 23 de dezembro na zona rural do 

Passil, dirigida a crianças entre os 6 e 12 anos, participação de 14 crianças; 

 - Workshops Cais arte Técnica Falso Vitral realizada em 26 de outubro, participação de 8 

pessoas;  

- Festa de Outono realizada em 4 de novembro, na zona rural do Passil, dirigida à comunidade com o 

objetivo de promover um momento de aproximação e convívio entre a população residente no Passil, 

participação de 72 pessoas; 

- Comemoração do 7º Aniversário do CCCS, no dia 18 de novembro nas instalações do Centro. 
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- Férias Coloridas do Natal realizada entre os dias 19 e 22 de dezembro na zona rural do Passil, dirigida 

a crianças entre os 6 e 12 anos, participação de 12 crianças. 

• Atividades do Movimento DansasAparte:  

✓ Realização do Espetáculo “Ligações” dia 30 de janeiro com a participação especial da GERE - 

Companhia dança contemporânea do CRAM, comemorando os 10 anos do 

grupo Movimento DansasAparte; 

✓ Workshop de dança, com os alunos da EB1 do Esteval, em 21 de fevereiro 

✓ Apresentação da peça “Auras”, na Casa da Idanha, em 25 de março; 

✓ Workshop de dança, com idosos do Lar Montepio, em 28 de abril; 

✓ Workshop de dança, com grupo da Roménia de Erasmus, da EPM em 29 de abril e 23 de junho e 

2 de dezembro; 

✓ Apresentação da peça “Auras” no Hotel Altis Parque, em 16 de abril; 

✓ Participação no Festival “Danças Mágicas”, no pavilhão do Esteval em parceria com o grupo 

“Moove it crew”, em 07 de maio; 

✓ Apresentação da peça “Auras” na Feira da saúde Escola Secundaria Poeta Joaquim Serra, em 13 

de maio; 

✓ Atuação na inauguração da campanha do Pirilampo Mágico no Fórum Montijo, em 14 de maio; 

✓ Atuação no Mega Piquenique Geracional “Somos Peixinho” em 14 de maio; 

✓ Atuação na Feira da Saúde, na Escola Secundaria Jorge Peixinho, em 19 de maio; 

✓ Atuação nas Festas Populares de S. Pedro (Palco Dance Fusion e Palco principal) em 2 de julho; 

✓ Participação nas Festas de Danças de salão, no pavilhão nº1 do Montijo, em 21 de setembro; 

✓ Participação no Festival Expressarte, em Palmela, em 28 de novembro; 

✓ Atuação na Festa de Natal do ATL Retas e Letras, na Sociedade 1º de Dezembro, no dia 18 de 

dezembro; 

✓ Aula aberta de Ballet e Dança Contemporânea, na CERCIMA, em 22 de dezembro. 

• Apoios Núcleo de Motricidade: Adaptação ao Meio Aquático (AMA) e Natação; Cardiofitness; 

Psicomotricidade; Multiactividades; Terapias Expressivas; Fisioterapia; Equitação Terapêutica/ 

Hipoterapia;  Boccia; SPA; Terapia Ocupacional; Psicologia; Snoezellen; Terapia Assistida por animais; 

Yoga. 

• Encontro de famílias, dia 29 de novembro, promovido pela ELI, na CERCIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

Liderança 

Utilização eficiente dos recursos, gestão estratégica. 
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• Realização de 2 Assembleias-gerais para aprovação do Relatório de Atividades e contas de 2015 (31 

de março de 2016) e para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017 (30 de 

novembro de 2016). 

• Realização de 11 reuniões do Núcleo Inter-Serviços. 

• Realização de 37 reuniões de Direção. 

• Realização de 240 reuniões de equipa (IP, SE, CRI, FP, CAO, CC, RA). 

• Participação no Encontro Nacional do Apoio Ocupacional para Pessoas com Deficiência e 

Incapacidade, realizado em Coimbra, dia 8 de novembro. 

• Participação no X Encontro Nacional de Dirigentes – Fenacerci, em Beja, dias 17 e 18 de novembro. 

• Participação no Encontro Nacional de Organizações de Formação profissional e Emprego para 

Pessoas com Deficiência, em Coimbra dia 25 de novembro. 

• Participação numa Sessão dinamizada pela FORMEM, sobre Contratos de Emprego Apoiado, em 

Tomar dia 5 de dezembro. 

• Participação numa Sessão dinamizada pela FORMEM, sobre Código dos Contratos Públicos, em 

Tomar, dia 5 de dezembro. 

• A CERCIMA, durante este ano recolheu 55 kgs de garrafas de plástico (mais 15 kgs que no ano 

anterior), 32 kgs de papel menos 38 kgs que no ano de 2015, 1520 kgs de tampas de plástico, mais 

630kgs que no ano anterior e 40l de óleos alimentares, sendo toda esta matéria objeto de reciclagem 

e de utilização interna para a realização de trabalhos. 

 

Colaboradores 

Fator de sucesso da organização. 

• Avaliação do Desempenho de 66 colaboradores dos quais 64 (96,9%) obtiveram a classificação de 

MUITO BOM e 2 (3,03%) colaboradores obtiveram a classificação de BOM. 

• Taxa de satisfação dos colaboradores 96,11% 

• Realização de três ações de gestão emocional/relacional entre os colaboradores; 

• Consulta aos Trabalhadores em dezembro, no âmbito do Ambiente e Condições de Higiene, Saúde e 

Segurança no trabalho; 

• Volume de formação dos colaboradores 1434 horas/ano; 

• Realização do Curso “Sistema de Gestão da qualidade NP EN ISO 9001:2015” ISO 9001:2015 e num 

total de 50 horas.  

• Participação de uma colaboradora, como oradora no Painel intitulado “Benefícios da Atividade Motora 

na promoção da Autonomia na População com Deficiência”, no Seminário Gestão Desportiva 

Autárquica e Educação Física Escolar, no Cinema Teatro Joaquim D’Almeida, em 30 de março. 

• Participação da ELI (Montijo e Alcochete), como oradoras, no VII Encontro de Professores e 

Educadores de Montijo e Alcochete intitulada “Intervenção Precoce – Uma formação em 

perspetiva”, no Cinema Teatro Joaquim D’Almeida, dia 23 de março. 
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Parcerias /Comunidade 

O trabalho em parceria rentabiliza recursos, dá visibilidade à entidade e contribui para um valor acrescentado 

em termo de resultados. 

• Taxa de satisfação dos parceiros 90,90% 

• Participação em 6 reuniões de plenário da Rede Social do Montijo e em 3 reuniões da Rede Social 

de Alcochete sendo 1 de plenário 2 do conselho executivo.  

• Participação em 6 reuniões da comissão alargada da CPCJ de Montijo como entidade convidada. 

• Participação em 10 reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Alcochete. 

• Organização em parceria com a Academia Dance Fusion de um espetáculo de solidariedade dia 12 

de março no Fórum Cultural de Alcochete, intitulado "Uma dança um Sorriso"; 

• Realização de workshop para as famílias, no dia 19 de abril cuja temática incidiu sobre os afetos na 

deficiência, e no dia 8 de novembro intitulado “Conversas com pais”. 

• Campanha Pirilampo Mágico 2016, de 7 a 29 de maio. 

• Participação, no Mega Piquenique Geracional “Somos Peixinho”, com um stand demonstrativo das 

boas práticas da organização, em 14 de maio. 

• Participação e organização do 11º Grande prémio de Carrinhos de Rolamentos, em 1 de junho. 

• Participação, nas Festas do Montijo, com stand demonstrativo das boas práticas da organização de, 

28 de junho a 3 de julho. 

• “Arraial de Verão” da CERCIMA, dia 15 de julho. 

• Seminário Comemorativo dos 40 anos da CERCIMA – Sou feliz e então?..., dia 21 de setembro, no 

cineteatro Joaquim d’Almeida. 

• Dia LINDE - Parceria com Linde Material Handling de Alcochete, no dia 28 de novembro, onde foi 

construídos Terrários de Suculentas e porta chaves, pelos clientes da CERCIMA e pelos colaboradores 

da Linde, seguido de lanche. 

• Encontro, organizado pelo Serviço da Formação profissional - “Fórum de Boas Práticas”, no dia 7 de 

dezembro, no Museu Agrícola da Atalaia. Tendo como objetivo reconhecer publicamente a 

importância da responsabilidade social das empresas e das entidades parceiras na promoção da 

inclusão no mercado de trabalho de Pessoas com Deficiência. Foi entregue o “SELOS SOCIAL” da 

CERCIMA, às empresas/entidades, como forma de distinguir o trabalho de parceria com o Serviço. 

• “CERCIMA Portas Abertas”, dia 8 de dezembro. 

• Participação na Feira de Natal do Montijo, dia 17 de dezembro 

 

 

 

Melhoria Continua 

Desempenho e resultados mais favoráveis para a organização. 

• Elaboração de relatórios trimestrais de avaliação; 

• Realização, pela Entidade Certificadora, de auditoria transição para da norma ISO 9001:2015 e do 

MRS CAO Nível A, realizada nos dias 3 e 4 de outubro. 
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• Foram realizadas 5 ações de benchmarking com a MAPADI (Movimento de Apoio de Pais e Amigos 

ao Diminuído Intelectual), na Povoa do Varzim, em fevereiro, com o Lar da Casa dos Marcos- 

Raríssimas, na Moita, em março, com a APCAS (Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal), 

no Seixal, em maio. Em 7 de Junho a CERCIMA recebeu, a RUMO, Cooperativa de Solidariedade 

Social e no dia 8 de novembro, CERCIPOVOA (Coop. Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, C.R.L) 

 

 

Recursos Humanos 

A CERCIMA contou com a colaboração de 76 pessoas durante o ano de 2016, dos quais 6 são 

Professores/Educadores destacados pelo Ministério da Educação e 8 pessoas provenientes do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional no âmbito da Medida Contrato Emprego – Inserção (Portaria n.º 128/2009, 

de 30 de janeiro)  

Com os recursos humanos descritos a CERCIMA deu apoio a: 

Respostas Sociais /  
Serviços 

Clientes 
Previstos 

Clientes 
Apoiados 

Intervenção Precoce “Pé de Feijão” 
 

80 
 

130 

Centro Socioeducativo 
 

30 
 

29 

Centro de Recursos para a Inclusão 
 

404 
 

418 

Centro de Atividades Ocupacionais 
 

60 
 

70 

Formação Profissional 
 

40 
 

51 

 
Centro Comunitário “Cais do sal” 

150 352 

Residência Autónoma 
 
5 

 
5 

Total 769 1055 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços externos 

Categoria Previsto Executado 
Apoio jurídico 1 1 

Contabilidade e assessoria 1 1 

Transportes 1 1 
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Alimentação 1 1 

Rondas e Vigilância 1 1 

Apoio Informático 1 1 

Total 6 6 

 

Parcerias 

Indicador Meta Executado Desvio 
 
Nº de parcerias operacionais 
 

108 152 0 

 
Nº de parcerias de responsabilidade 
social 
 

88 88 0 

 

As Parcerias Operacionais decorreram da execução dos programas e dos processos de trabalho, apoiando a 

realização dos objetivos e a consecução dos resultados propostos. Nas parcerias operacionais foram 

contabilizadas as empresas/entidades parceiras do Centro de Recursos para a Inclusão (7); da Formação 

Profissional (56); do Centro Sócio Educativo (8); do Centro de Atividades Ocupacionais (8); do serviço da 

Intervenção Precoce (40), da Residência Autónoma (7) e do Centro Comunitário (26). 

As parcerias de Responsabilidade Social são facilitadoras do papel da CERCIMA como agente do 

desenvolvimento local e promoção da cidadania. Foram contabilizados como parceiros de responsabilidade 

social os elementos do Concelho Local da Ação Social e de Saúde do Montijo (54) (Rede Social e Montijo 

Saudável), e do Concelho Local de Ação Social de Alcochete (34) (rede Social de Alcochete). 

 

 

Grupo de Autorrepresentação (GARCE) 

O movimento de autorrepresentação pretende dar voz a cada indivíduo, fazendo apelo à capacidade de cada 

um defender os seus direitos, ser respeitado nas suas escolhas e ter acesso à participação ativa na vida em 

sociedade. 

Indicador Meta Executado 

Nº de Reuniões 15 15 

Nº médio de participantes 12 9 

Nº de representações/participações na comunidade 8 9 

Nº de atividades organizadas pelo grupo sem apoio 
técnico 

12 12 

 

 

 

 

 

  
Projetos cofinanciados pelo Programa de Financiamento do INR, I.P. 
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o MuDançando III – Redefinição (nº 507) 

O projeto MuDançando III - Redefinição visou dar continuidade aos projetos de 2014 e 2015, teve como 

finalidade fomentar o desenvolvimento de pessoas com deficiência pela intervenção direta através da dança. 

Promoveu-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnica e melhoria da postura através da frequência de 

sessões regulares de dança contemporânea e clássica, entre setembro e dezembro de 2016, desenvolvendo-

se competências motoras, noções corporais e espaciais, musicalidade e expressividade. 

Foi estabelecida uma parceria com o Conservatório Regional de Artes do Montijo de modo a usufruir do seu 

estúdio de dança para as sessões de ballet. Contou-se com a colaboração de uma professora de ballet e de 

uma professora de dança contemporâneo certificadas e de qualidade. 

Semanalmente foi realizada uma sessão de dança contemporânea na sala de dança da CERCIMA (2ªfeira – 

16:00-17:30 com a professora Patrícia Macedo) e uma sessão de ballet no estúdio do CRAM (4ªfeira 10:45-

12:00 com a professora Carla Correia). Participaram 13 clientes nas sessões de ballet e 14 no contemporâneo. 

Foi realizada uma aula aberta na CERCIMA, de modo a apresentar o que foi trabalhado nos 4 meses do projeto, 

tendo-se convidado as famílias, colegas e técnicos da instituição no dia 22.12.16 na CERCIMA. 

Será importante referir que algumas sequências coreográficas trabalhadas nas aulas foram incorporadas em 

coreografias já existentes enriquecendo-as. 

 

 

o Laboratório Criativo Dança (nº771) 

O projeto "Laboratório Criativa de Dança" teve como objetivo promover a partilha de experiências entre os 

intérpretes de várias instituições, fomentando o desenvolvimento da pessoa com deficiência, promovendo a 

coesão e inclusão social, as aprendizagens e potenciando a autonomia pessoal e social.  

Este projeto foi promovido pela CERCIMA entre outubro e dezembro de 2016 contando-se com 11 participantes 

da CERCIMA (9 intérpretes e 2 técnicas), 10 participantes da CERCICA (8 intérpretes e 2 técnicos) e 9 

participantes da CERCIMB (7 intérpretes e 2 técnicos). A apresentação final só ocorreu em 2017 devido à 

disponibilidade do teatro municipal. 

Num primeiro momento foi realizada uma residência artística com 30 participantes, nos dias 12,13 e 14 de 

outubro no Montijo (salão da Sociedade “Os Unidos”), sob a orientação de dois coreógrafos externos, 

fomentando-se a expressividade, corporeidade e potencialidades individuais de modo a facilitar o processo 

criativo, promover a criação artística e elaborar uma coreografia conjunta. No final do workshop 2 participantes 

decidiram não continuar para a elaboração do espetáculo final. 

Num segundo momento foi privilegiado a partilha e interajuda entre bailarinos realizando-se ensaios regulares 

nas várias instituições de modo a consolidar e elaborar a peça final sob a orientação da coreógrafa Patrícia 

Macedo. Realizou-se os seguintes ensaios conjuntos: 3.11 – Montijo, 24.11 – Moita, 15.12 – Moita, 09.01 – 

Cascais, 11.01 – Montijo, 19.01 – Moita e 26.01 – Montijo.  

De modo a divulgar a dança inclusiva na comunidade como um meio privilegiado para a inclusão social e 

promoção da cidadania da pessoa com deficiência, bem como apresentar um espetáculo rico e diversificado o 

espetáculo final contou, ainda, com apresentações da Companhia de Dança do Montijo e do Movimento 
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DansasAparte da CERCIMA. Foi realizada a antestreia do espetáculo final, aberto à comunidade educativa no 

dia 27.01.2017, com lotação esgotada (cerca de 550 alunos). A peça final “Marés” estreou no dia 28 de janeiro 

2017 no Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida no Montijo, estando a assistir 300 pessoas. Este espetáculo 

entrará em digressão pelas localidades dos outros grupos participantes, estando previstas apresentações nos 

concelhos de Cascais e da Moita em maio/junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalização dos Objetivos Estratégicos 

 

➢ Eixo 1 - Ser uma instituição de referência na área de intervenção  
 

Atividades Estratégicas Indicadores Meta Executado 

Aumentar a capacidade de resposta do 

Centro de Atividades Ocupacionais 
Nº de novos clientes +10 0% 



 

Relatório de Atividades e Contas 

2016 

 

Mod196/V01.PG01 (02.03.2015) 

Página 14 de 24 

 

Aumentar a capacidade de resposta do 
Centro Comunitário 

Nº de novos clientes +50 0% 

Desenvolver projetos de formação para 
jovens e adultos em risco de exclusão social 

Candidatura ao 

Portugal 2020 

Projeto 

implementado 
0% 

Credenciação para Centro de Recursos 
 

Candidatura ao IEFP 
Credenciação 

0% 

Preparar candidatura para construção do Lar 
Residencial 

Candidatura 
aprovada pelas 

entidades respetivas 
Candidatura  

0% 

Pesquisar de fontes de financiamento para 
construção do Lar Residencial 

 

Fontes de 
financiamento/ 
Candidaturas 

Financiamento 
da construção 

0% 

Desenvolver o Conselho Cientifico 

Comunicação em 
Eventos 

3 

44% 

Publicação de 
artigos 

2 

Organização de 
eventos 

académicos/científi
cos 

2 

Sessões 
colaborativas de 
analise de dados 

4 

Seminário de 
investigação-ação 

colaborativa 
2 

Gravações de 
quadros 

internacionais 
primários/secundári

os e entrevistas 

47 horas 

 

Os pedidos de celebração do alargamento dos Acordo de Cooperação para o CAO e para o Centro Comunitário 

foram indeferidos, uma vez que se previa a saída de nova legislação relativamente a alargamento/novos 

acordos de cooperação. A portaria, que cria o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de 

Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais, designado por PROCOOP, que regula as regras 

para o alargamento da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I. P., e as instituições 

particulares de solidariedade social, foi publicada em 7 de março de 2017 (Portaria nº 100/2017). 

 

 

 

O objetivo “Desenvolver projetos de formação para jovens e adultos em risco de exclusão social” foi anulado, 

uma vez que para a região de Lisboa, não abriram, candidaturas deste cariz no âmbito do Portugal 2020, nem 

se prevê a abertura nos próximos tempos, sendo alias esta região a que tem menos cotação financeira 

atribuída, e as prioridades, outras áreas de atuação. A direção decidiu estudar outras possibilidades de 

intervenção. 
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Foi proposto às entidades que deixaram de ser Centros de Recursos, a possibilidade de fazer o 

acompanhamento aos formandos que ficarem integrados, ao abrigo da Medida Acompanhamento Pós 

Contratação a qual a CERCIMA se candidatou, tendo sido deferida. No entanto, no segundo semestre deste 

ano o Acompanhamento Pós colocação (APC), foi suspenso junto da entidade financiadora (Instituto do 

Emprego e Formação Profissional), uma vez que os beneficiários a integrar nesta ação não reuniam as 

condições de empregabilidade indicadas inicialmente, em que o APC realizado por entidades formadoras 

apenas se destina a pessoas com contrato de trabalho. Estão excluídos os Contratos Emprego Inserção e as 

Medidas de Estágios de Inserção, situações em que se encontravam os beneficiários. 

 

O Projeto de arquitetura do Lar Residencial, encontra-se em processo de licenciamento na Câmara municipal 

do Montijo. Não abriram, até à data, Programas que permitissem à CERCIMA, candidatar-se, ao financiamento 

para a construção. 

 

No âmbito do desenvolvimento do Conselho cientifico foi realizada uma comunicação no VI Congresso da 

Associação Portuguesa de Antropologia. Coimbra: APA. E publicados os seguintes artigos: 

✓ Scientifisation située et transdisciplinarité-en-acte au sein d’une équipe d’intervention précoce (Portugal): 

Dimensions épistémiques du travail social. Forum. Revue de la Recherche en Travail social 

✓ A Implementação de um Conselho Científico. Revista FENACERCI 2016, p.48. 

✓ Binet, M. & Rullac, S. eds., 2016. A Investigação-Ação Colaborativa - La Recherche-Action Collaborative: 

Chamada para artigos - Appel à auteur-e-s. Intervenção Social, (Números Especiais-Numéros Hors Série / ISSSL-

ULL & IRTS Paris Île-de-France).  

 

 

➢ Eixo 2 - Melhorar o modelo de Gestão Organizacional, garantindo uma maior eficácia 
orçamental 

 

Atividades Estratégicas Indicadores Meta Executado 

Desenvolver ações concertadas para gerar 
novas fontes de financiamento, tais como 
angariação de 

fundos, de donativos e de novos sócios. 

 
 

Nº de ações 35.000,00€ 
91% 

Reduzir o resultado negativo do exercício  
 

Resultado do 
exercício 

Resultado 
Positivo 

100% 

Diminuir o consumo de papel 

Consumo do 
ano anterior 

menos 
Consumo ano 

1% 
95% 

 
Foram desenvolvidas várias ações de angariação de fundos, no entanto não foram as suficientes para atingir 

a meta pretendida. 

O resultado do exercício foi positivo 

Durante este ano gastaram-se 344 resmas mais 16 do que em 2015 (328). 
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➢ Eixo 3 - Reforçar o nome CERCIMA 
 

Atividades Estratégicas Indicadores Meta Executado 

Realizar ações de sensibilização/workshops no 
âmbito das nossas especialidades 

Nº de ações 2 
100% 

Divulgar a CERCIMA, através de eventos para a 
comunidade, evidenciado as boas práticas 

 
Nº de eventos 

 
6 100% 

 
 

Foram realizadas várias ações de sensibilização/workshops já referidas no início do relatório, ultrapassando a 

meta estipulada, assim como os eventos realizados durante o ano de 2016. 

 

➢ Eixo 4 - Incrementar a qualificação dos recursos humanos e aumentar o grau de motivação e 
empenho 

 

Atividades Estratégicas Indicadores Meta Executado 

Manter a certificação de qualidade no âmbito da 
ISO 9001 e na resposta social CAO (nível A) 

Auditorias de 
renovação 

Renovação 
da 

certificação 
100% 

Desenvolver ações de benchmarking com 
organizações congéneres 

Nº de ações 5 
100% 

Aumentar a qualificação dos Recursos 
Humanos 

Volume de formação 10%  
92% 

Desenvolver ações de gestão 

emocional/relacional entre os colaboradores 
Nº de ações 2 100% 

Avaliar a satisfação dos colaboradores 

Taxa de satisfação 

 

95% 
100% 

Avaliar a satisfação dos fornecedores 
Muito Bom 

(5) 100% 

Avaliar a satisfação dos clientes 95% 
97% 

Avaliar a satisfação dos parceiros 95% 
96% 

  

 

 

Realizaram duas auditorias, no âmbito da norma ISO 9001:2015, a interna de 16 a 20 de maio, com 14 OM e 

8NC. A auditoria externa de transição que foi realizada nos dias 3 e 4 de outubro com 1 Área Sensível e 6 OM 

na ISO 9001:2015 e 1 NC 4 OM na MRS CAO. 

Certificação na norma ISO 9001:2015 em 29 de dezembro de 2016 e do Modelo de Avaliação da Qualidade 

Centro de Atividades Ocupacionais:2007 – Nível A, em 13 de janeiro de 2017. 
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Foram realizadas 5 ações de benchmarking, com a MAPADI, com a APCAS – Associação de Paralisia 

Cerebral Almada/Seixal, com a Casa dos Marcos, com a RUMO e com a CerciPóvoa 

O Plano de formação interno foi cumprido, com um volume de formação de 1434 horas. 

Foram realizadas três ações de gestão emocional/relacional entre os colaboradores do CAO, em 4 junho 

(CrazyBubble – Bubblefootball) e entre todos os colaboradores um jantar de verão no restaurante “Moinho da 

Praia”, no dia 8 de julho e um jantar de natal no dia 9 de dezembro no restaurante “Novo Cangalho”. 

 

A Taxa de satisfação dos colaboradores, foi de 96,69%, a dos clientes de 93,33% e a dos parceiros de 94,79%. 

 

Indicadores de execução dos Serviços/Respostas Sociais 

Conforme o Plano de Atividades previsto para 2016, a CERCIMA desenvolveu a sua atividade tendo em conta 

os objetivos propostos e sempre prosseguindo a sua Missão. 

Nos Processos Operacionais, nomeadamente nos serviços de Intervenção Precoce (IP); Centro 

Socioeducativo (SE); Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO); Formação Profissional (FP); Centro Comunitário “Cais do Sal” (CCCS) e a Residência Autónoma 

(RA), os objetivos propostos foram cumpridos conforme se conclui nos respetivos Relatórios de Atividades e 

se pode observar no gráfico seguinte:  

 

 

Intervenção Precoce 

 

 

IP
84%

EDU
92%

CRI
98%

CC
95%

CAO
97%

FP
92%

RA
93%

GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
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Á semelhança dos anos anteriores, o número de crianças/famílias acompanhadas e em vigilância estão acima 

do previsto. 

Relativamente às triagens, foram realizadas um total de 90 triagens (número idêntico ao ano anterior), que 

correspondem a 100% das referenciações recebidas, sendo que pela primeira vez não transitaram 

referenciações por avaliar para o ano seguinte, o que reflete um grande esforço da equipa em dar uma resposta 

à família o mais atempadamente possível; 

Quanto ao número de reuniões, as da ELI foram ligeiramente inferiores ao previsto em calendário (sendo um 

dos motivos a participação dos técnicos em ações de formação em datas coincidentes com a reunião) e as 

reuniões de articulação com serviços da comunidade da área de saúde e educação foram acima do previsto, 

o que reflete a maior articulação com a comunidade. 

Em 2016 destacamos ainda a realização de 3 ações temáticas para famílias, importantes na promoção do 

envolvimento e capacitação das famílias no processo de intervenção. Relativamente à sensibilização da 

comunidade foi apenas realizada uma sessão das duas previstas, sendo um objetivo a priorizar no próximo 

ano. 

Quanto ao grau de satisfação quer dos clientes quer dos colaboradores, verifica-se um aumento relativamente 

ao ano anterior. O grau de satisfação dos parceiros diminui ligeiramente. Embora este resultado ainda seja 

bastante positivo, é importante analisar a questão que, apesar de positiva, teve menor média – A articulação 

entre técnicos/docentes da ELI e os agentes educativos, o que reforça a necessidade das ações de 

sensibilização à comunidade, nomeadamente nos contextos educativos. 

A Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades foi de 84%, semelhante à do 

ano anterior. 

 

 

Sócio Educativo 

Indicador Meta 
Resultado  
atingido 

Indicador Meta 
Resultado 
atingido 

Nº de Clientes (média mensal) 80 130 

Nº de Clientes em vigilância (média mensal) 
 

35 
 

40 

Taxa de triagens realizadas ≥90% 100% 

Nº de reuniões da ELI 44 39 

Nº de reuniões da ELI com entidades na área da Saúde 2 3 

Nº de reuniões da ELI com entidades na área da Educação 8 9 

Nº de ações de sensibilização à comunidade 2 1 

Nº de ações dinamizadas com as famílias 2 3 

Nº de colaboradores 5 5 

Nº de parcerias operacionais 39 40 

Grau de satisfação das famílias ≥95% 97% 

Grau de satisfação dos colaboradores ≥93% 98% 

Grau de satisfação dos parceiros ≥94% 91% 

Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades 85% 84% 
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Nº de Clientes 30 29 

Taxa de execução das sessões de terapia da fala ≥88% 96% 

Taxa de execução das sessões de psicologia ≥59% 62% 

Taxa de realização das reuniões de equipa  100% 93% 

Taxa de realização das reuniões programadas com as famílias (3 reuniões x 
29 alunos =100%) 

≥93% 97% 

Taxa de concretização dos objetivos do  PEI (PIT/CEI) ≥78% 76.5% 

Nº de clientes com continuidade interna 23 23 

Nº de colaboradores 16 17 

Nº de parcerias operacionais 8 8 

Grau de satisfação das famílias ≥86% 91% 

Grau de satisfação dos colaboradores ≥95% 96.7% 

Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades  ≥95% 92% 

Nº de reclamações 0 0 

 

Da análise do quadro, podemos salientar o número de apoios da psicologia e da terapia da fala que ficaram 

acima do previsto, invertendo a situação do ano anterior.   

Relativamente às reuniões de equipa, o formato foi alterado no início do ano, dividindo-se a mesma em 

reuniões da coordenação com as auxiliares e reuniões da coordenação com os docentes e terapeutas, o que 

duplica o número de reuniões inicialmente previsto. Neste sentido a taxa de realização destas reuniões ficou 

76% abaixo do previsto.  

Relativamente às reuniões com a família, que é sempre um grande objetivo da equipa, pois promove a 

aproximação das mesmas ao serviço, ultrapassou a meta prevista.   

Os objetivos do PEI e seus anexos (PIT e CEI), estiveram muito próximos de atingir a meta, mas tal não 

aconteceu por motivos de ausência e faltas prolongadas de alguns alunos.   

O número de colaboradores excedeu a meta pois houve necessidade de substituir uma colaboradora que se 

encontrava em baixa clinica.   

Quanto ao grau de satisfação quer dos clientes quer dos colaboradores aumentou relativamente ao ano 

anterior, o que deixa a equipa bastante satisfeita e cada vez mais motivada.   

A Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades foi de 92%, menos 3% que no 

ano anterior, o que está diretamente relacionado, com esta saída de alunos e entradas a meio do ano de outros, 

e com um dos objetivos definidos para este ano, que foi bastante ambicioso e só se conseguiu atingir em cerca 

de metade. Não foi registada nenhuma reclamação. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Recursos para a Inclusão 

Indicador Meta 
Resultado  
atingido 
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Nº de Clientes (Agrupamentos) 7 7 

Nº de Clientes (Alunos) 470 (404ap + 66av) 520 (418ap + 102av) 

Taxa de execução das sessões de psicomotricidade ≥92% 85% 

Taxa de execução das sessões de terapia da fala ≥86% 87% 

Taxa de execução das sessões de psicologia ≥89% 89% 

Taxa de realização das reuniões de equipa (9 reuniões=100%) 100% 100% (9r) 

Taxa de realização das reuniões com as famílias (2 reunião x 404 famílias= 

100%)  
100% 95%(770r) 

Taxa de realização das reuniões com os agrupamentos (2 reuniões x 7 agrup. 

=100%) 
100% 100% 

Taxa de concretização dos objetivos do PI ≥76% 72% 

Nº de colaboradores 14 14 

Nº de parcerias operacionais 7 7 

Grau de satisfação das famílias ≥90% 92% 

Grau de satisfação dos colaboradores ≥97% 97% 

Grau de satisfação dos parceiros ≥96% 98% 

Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades  ≥99% 98% 

Nº de reclamações 0 0 

Nº de ações de melhoria 1 1 

 

Da análise do quadro, podemos salientar o número de alunos atendidos que foi bastante superior relativamente 

ao inicialmente previsto, nomeadamente no que se refere às avaliações.   

A taxa de execução das sessões de terapia da fala foi superior ao ano letivo anterior e a de psicomotricidade, 

contrariamente, foi inferior, o que remete para maiores problemas de saúde dos alunos que os obriga a faltar 

a muitas sessões.   

Este ano letivo, e contrariamente ao ano transato, a taxa de execução da Psicologia atingiu o previsto.  

Há ainda a salientar, o facto de terem sido realizadas todas as reuniões previstas de equipa e a dos 

agrupamentos, e a taxa de execução das reuniões com os clientes ser 95%, apesar da saída repentina de um 

técnico.  

O número de colaboradores este ano foi de 14, tal como previsto e sem substituições, o que foi bastante 

positivo para o funcionamento do serviço.   

Também o grau de satisfação das famílias e dos agrupamentos aumentou substancialmente relativamente ao 

ano letivo anterior, enquanto o grau de satisfação dos colaboradores se manteve. No que respeita à ação de 

melhoria, foi proposta pela equipa a realização de uma reunião inicial conjunta antes da apresentação formal 

dos técnicos aos agrupamentos, no início do ano letivo. 
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Serviço de Formação Profissional 

Indicador Meta 
Resultado 
Atingido 

Nº de Clientes  40 51 

Taxa de frequência nas UFCD ministradas em sala 95% 98.58% 

Taxa de frequência na Formação em Contexto de Trabalho 95% 95.94% 

Taxa de cumprimento dos acompanhamentos em formação em contexto de 
trabalho 

95% 100% 

Taxa de frequência nas sessões de Psicologia 95% 100% 

Taxa de realização das reuniões de equipa 100% 100% 

Taxa de execução dos Planos Individuais do s Formandos que concluem as 
ações 

95% 100% 

Nº de colaboradores 5 5 

Nº novas de parcerias 5 12 

Grau de satisfação dos clientes 95% 89.26% 

Taxa de recomendação do serviço 95% 88.57% 

Grau de satisfação dos colaboradores 90% 94.78% 

Grau de satisfação dos parceiros 95% 91.41% 

Nº de reclamações 0 0 

Taxa de Execução do Plano de Atividades 90% 91.88% 

 

Em 2016 o serviço funcionou com 2 candidaturas/ financiamentos, de janeiro a março, com o financiamento da 

Resolução do Conselho de Ministros. A partir de abril com o financiamento do Programa de Qualificação e para 

Pessoas com Deficiência e /ou incapacidade do POR LISBOA. 

O volume de formação previsto era de 42 064 horas, sendo executado 40 594,5 horas (-1469,5 horas). As 

causas do desvio do volume de formação, são o absentismo, desistências e suspensões de processos 

formativos.  

Foram realizados 575 Acompanhamentos em formação em contexto de trabalho e 220 sessões de 

psicologia e 15 apoios familiares abrangendo 5 famílias, com uma taxa de execução de 100%, relativamente 

à meta prevista. 

A Taxa de frequência nas UFCD´S ministradas em sala foi de 98,58%, com 8895,5 horas. 

A Taxa de frequência na formação em contexto de trabalho foi de 95,94% com 31699 horas. 

Foram estabelecidos 51 protocolos com empresas para formação em contexto de trabalho entre os quais 12 

novos protocolos 

Foram realizadas 28 reuniões em equipa. 

 

 

Centro de Atividades Ocupacionais 

Indicador Meta Resultado  
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atingido 

Nº de Clientes  60 70 

Taxa de cumprimento dos objetivos dos Planos de intervenção individual 85% 87% 

Nº de participações dos significativos em atividades da CERCIMA e/ou do CAO                                                                                                                   20 45 

Nº de parcerias operacionais 7 8 

Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais 10 13 

Grau de satisfação dos clientes 90% 90% 

Nº de clientes em lista de espera 29 12 

Nº de colaboradores 19 20 

Grau de satisfação dos colaboradores 85% 93,57% 

Nº de colaboradores que participam nas atividades de relaxamento/lúdicas e 
dinâmicas de grupo 

18 
18 

Taxa média da avaliação de desempenho dos colaboradores 95% 96% 

Taxa de realização das reuniões de equipa 90% 90% 

Nº de ações de benchmarking 5 5 

Nº de clientes com intervenção psicológica individual 15 19 

Nº de clientes com intervenção psicológica em grupo 30 34 

Nº de reclamações 0 1 

 
Ao analisarmos o quadro podemos concluir que o Centro de Atividades Ocupacionais apoiou 70 clientes, 

número superior ao esperado 

A taxa de cumprimento dos objetivos dos PIIs foi superada, assim como o numero de participações dos 

significativos em atividades da CERCIMA e/ou da Resposta Social, mostrando assim que embora tenha de ser 

uma situação a continuar a ser trabalhada, demonstra cada vez mais o envolvimento da família na vida 

institucional do seu familiar. 

Relativamente às Parcerias Operacionais 8 empresas participaram na integração de 13 clientes em Atividades 

Socialmente Úteis em Estruturas de Atendimento nas áreas da limpeza, cozinha, jardinagem e lavandaria 

O número de clientes em lista de espera diminui durante este ano, uma vez que muitos dos candidatos foram 

integrados em Lar Residencial, deixando assim de estar interessados na inscrição no CAO. 

Temos de salientar que o grau de satisfação dos clientes foi atingido como esperado, mas o grau de satisfação 

dos colaboradores superou o resultado pretendido em 8.75%. 

Foram realizadas todas as reuniões de gestores de processo e de equipa previstas, assim como as ações de 

benchmarking que continuam a ser uma mais valia para os colaboradores e para a dinâmica da equipa. 

As intervenções psicológicas tanto a nível individual como ao nível do grupo foram superadas (mais 8 que o 

previsto) 

No que concerne às reclamações foi apresentada à Segurança Social uma reclamação de uma cliente por não 

concordar com o valor cobrado pelo serviço de transporte. Esta reclamação foi tratada, analisada e 

fundamentada à técnica da Segurança Social e o Regulamento Interno do CAO foi atualizado referindo 

exatamente que o serviço de transporte era um serviço pago extra mensalidade. 

Residência Autónoma 

Indicador Meta 
Resultado 
atingido 

Nº de clientes  5 5 
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Nº de clientes de continuidade 4 5 

Grau de satisfação dos clientes 90%               92% 

Grau de satisfação dos colaboradores 90%               96% 

Taxa de execução das atividades sócio-culturais (previsto 50 atividades) 90%              100% 

Taxa de realização das reuniões de equipa (previsto 25 reuniões) 90% 100% 

Taxa de realização das reuniões da equipa com clientes (previsto 35 reuniões) 90% 100% 

Nº de dinâmicas de gestão emocional com clientes e/ou colaboradores 10 12 

Taxa de cumprimento dos objetivos dos Planos individuais de intervenção  85% 95% 

Nº de refeições completas preparadas autonomamente por clientes 25 60 

Taxa de cumprimento dos objetivos individuais dos colaboradores 80%              93% 

Nº de parcerias operacionais  5 7 

Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais  4 5 

Nº de reclamações 0 0 

Nº de atividades e ações de sensibilização para redução dos custos com 
energia 

5 4 

Nº de atividades e ações de sensibilização para a preservação do ambiente 3 2 

Nº de atividades e ações de sensibilização/divulgação do trabalho realizado no 
serviço 

4 
6 

Taxa de cumprimento do resultado da venda de produtos  85% 100% 

Taxa de cumprimento dos objetivos do Plano Anual de Atividades 90% 98,6% 

 

Tendo em conta a análise aos indicadores de execução do serviço para 2016 pode constatar-se que foram 

cumpridos na sua grande maioria verificando-se apenas um desvio de 2% face à meta definida para o grau de 

cumprimento dos objetivos do Plano de Atividades, um desvio de 1 atividade/ação de sensibilização para a 

preservação do ambiente e um desvio de 1 atividade/ação de sensibilização para redução dos custos com 

energia.    
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Indicador Meta 
Resultado 

Atingido 

Nº de Clientes  150 352 

Taxa de Atendimentos Sociais Realizados  90% 100% 

Taxa de participantes nas ações de Animação Sociocultural 90% 100% 

Taxa de execução das intervenções psicológicas 90% 100% 

Taxa de participantes nas ações de Educação / Formação de Competências 90% 84% 

Taxa de execução das ações de Educação / Formação de Competências 100% 100% 

Nº de agregados familiares abrangidos pela loja social 270 200 

Taxa de realização das reuniões de equipa previstas (previstas 20) 90% 100% 

Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades 90% 90,5% 

Nº de colaboradores 5 5 

Nº de parcerias operacionais 6 26 

Grau de satisfação dos clientes 95% 91,96% 

Grau de satisfação dos colaboradores 95% 98,54% 

Taxa de concretização dos objetivos do Plano de Atividades 90% 95% 

Taxa de eficácia da resolução do pedido 75% 72% 

Taxa de eficácia das ações realizadas 90% 85% 

Nº de reclamações 0 0 

Relativamente ao numero de clientes tendo em conta as famílias protocoladas com a Segurança Social no ano 

em análise continuou-se a verificar um resultado superior ao protocolado estando relacionado a uma grande 

procura dos serviços do Centro Comunitário por parte da comunidade de Alcochete refletindo a continuidade 

da afirmação do Centro Comunitário enquanto resposta social. No ano de 2016, recorreram pela primeira vez 

aos serviços do CCCS, 147 clientes. 

A Taxa de Eficácia na resolução do pedido da intervenção individual foi de 72%, mais 1% do que o ano anterior. 

Na Taxa de Eficácia das Ações realizadas foi de 85%, verificando-se um aumento de 5% na eficácia em relação 

ao ano anterior. 

A Taxa de satisfação dos colaboradores do Centro Comunitário é de 98,54%, mais 0,41% do que no ano 

anterior (98,13%). A taxa de satisfação dos clientes do CCCS foi de 91,96%, mais 1,62% relativamente ao ano 

anterior (90,34%). A taxa de satisfação dos parceiros foi de 87,50%, mais 5% relativamente ao ano anterior 

Taxa de concretização dos objetivos do Plano de Atividades, mais 4,5% relativamente ao ano anterior 

 

 

 

 


