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1. INTRODUÇÃO 
 

Passam quase 20 meses desde o início da pandemia e continuamos na incerteza do futuro e na 
expectativa de estarmos próximos de vencer estes tempos conturbados. É neste contexto que 
esta Direção apresenta o seu orçamento para 2022, acreditando que será um ano mais tranquilo 
que o anterior.  
 
Num breve olhar para trás sentimos o calor da força que as equipas da APPACDM do Porto 
demonstraram nos momentos mais difíceis, sendo que quanto mais exigente era o momento, 
mais a solidariedade e união se fazia sentir. Por esta entrega e dedicação, deixamos o nosso 
abraço agradecido a todos os colaboradores da APPACDM do Porto.  
 
Este documento que aqui se apresenta é o espelho da nova visão e missão da instituição e reflete 
o sentido que queremos dar ao nosso trabalho: uma melhor qualidade de vida e a inclusão social 
das pessoas com deficiência intelectual ou incapacidade apoiadas.  
 
Seguimos juntos para um novo ano que se espera tranquilo e cheio de conquistas.  
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

A APPACDM do Porto - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental é 
uma associação sem fins lucrativos, de solidariedade social e da iniciativa voluntária de 
particulares, que apoia pessoas com atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual ou 
incapacidade de todas as idades. A sua área de intervenção estende-se a toda a cidade do Porto, 
onde nasceu em 1969. 
Designação social: APPACDM DO PORTO - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental. 
NIPC: 504 646 842 
Forma jurídica: Instituição Particular de Solidariedade Social 
A Constituição da APPACDM DO PORTO foi publicada no Diário da República, III série, Nº 165, 
(Pag.15.460-12), de 19 de julho de 2000. 
Missão estatutária: contribuir para a qualidade de vida e inclusão social das pessoas com 
deficiência intelectual ou doença mental geradoras de incapacidade.  
A APPACDM DO PORTO encontra-se registada no Livro 9 das Associações de Solidariedade 
Social, sob o número 5/02, a fls. 35 v., 36 e 36 v. do Livro nº 9, em conformidade com o 
Regulamento do Registo das Instituições de Solidariedade Social, e do nº 2 da Portaria nº 
139/2007, de 29 de janeiro.  
A APPACDM do Porto encontra-se registada na Direção Geral da Segurança Social no Livro das 
Fundações de Solidariedade Social, sob o nº 50/83, a fls. 58 e verso desde 08/08/1983. Tendo 
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adquirido a natureza de pessoa coletiva de utilidade pública, goza das isenções fiscais previstas 
nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 9/85 de 9 de janeiro.  
Registada como ONGPD de Âmbito Local – Registo n.º22 /2014 – INR, I.P. 
 
 

3. ESTRATÉGIA 2022 
 

Seguindo as orientações estratégicas propostas no Plano de Ação da Direção para este mandato 
e refletindo sobre a aplicabilidade das mesmas, a equipa diretiva definiu as seguintes linhas 
estratégicas para 2022: 
 

Visão 
Uma sociedade de todos para todos 
 

Missão 
Apoiar e Capacitar Pessoas com Deficiência Intelectual ou Incapacidade para que conquistem 
uma melhor Qualidade de Vida. 
 

Valores 
Autodeterminação 
Capacitar a pessoa com deficiência intelectual ou incapacidade para que conheça os seus 
direitos e deveres e possa fazer as suas escolhas de forma responsável. 
Respeito 
Garantir um tratamento digno a todas as pessoas apoiadas, assegurando que os seus direitos 
são respeitados. 
Valorização 
Valorizar, reconhecer e dar oportunidade de se desenvolverem a todas as pessoas apoiadas e a 
todos os colaboradores. 
Cooperação 
Desenvolver um forte espírito de equipa entre todos os colaboradores promovendo a união e o 
desenvolvimento do trabalho conjunto em benefício das pessoas apoiadas. 
Rigor 
Ser rigorosos e coerentes incentivando toda a equipa à prossecução de boas práticas e 
conformidade legal. 
Confiança 
Estabelecer uma relação credível e transparente com toda a comunidade envolvente que 
garanta a manutenção das relações internas e externas. 
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Objetivos 2022 
 

Clientes 
Qualidade de Vida e Inclusão Social 

1. Reavaliar a Qualidade de Vida de todos os clientes adultos apoiados nas respostas 
sociais (aplicação da escala Gencat) 

2. Garantir que os objetivos dos planos de intervenção individual consideram os domínios 
da Qualidade de Vida necessários a cada cliente 

3. Garantir a participação e autodeterminação do cliente e seus significativos na 
construção do seu plano de intervenção individual 

4. Aumentar as atividades de inclusão social e as Atividades Socialmente Úteis em 
Entidades Externas 

5. Aumentar as atividades ocupacionais na comunidade  
6. Melhorar a taxa de satisfação dos clientes em todos os serviços 
7. Promover a autorrepresentação dos clientes 

 
Colaboradores 
Formação e Desenvolvimento 

8. Alargar o número de colaboradores envolvidos no Sistema de Gestão de Desempenho 
9. Aumentar a qualificação dos RH 
10. Melhorar a comunicação interna da organização 
11. Fomentar a participação dos colaboradores em ações que promovam crescimento da 

organização 
12. Medir a satisfação dos colaboradores relativamente às condições de trabalho 
13. Dinamização de estágios e voluntariado 

 
Sustentabilidade 

14. Aumentar as ações de angariação de fundos 
15. Reforçar a marca APPACDM do Porto 
16. Dinamizar as vendas do Cantinho – Loja Social  
17. Aumentar os serviços e protocolos do CeRBE 
18. Validar as parcerias existentes e desenvolver novas parcerias 
19. Implementação de iniciativas que promovam a responsabilidade ambiental 

 
Processos  
Organização e Qualidade 

20. Implementação e dinamização do novo mapa de processos do SGQ 
21. Implementação do código de conduta 
22. Divulgação das políticas da gestão  
23. Utilização plena da plataforma ANKIRA 
24. Melhoria da rede informática 

NOTA: os indicadores, metas e ações propostas para dar cumprimento a estes objetivos estão 
descritos em documento próprio.  
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4. APOIOS E RESPOSTAS SOCIAIS  
 

Em 2022 prevê-se manter o funcionamento dos seguintes apoios e repostas sociais: 
Designação Capacidade  Nº em Acordo do 

Cooperação 
IP – ELI Porto Ocidental 1 47 47 
IP – ELI Porto Ocidental 2 59 59 
CACI Antas 20 20 
CACI IBC 33 33* 
CACI RA 1 33 30 
CACI RA 2 25 25 
CACI RA 3 32 32 
CACI MA 25 25 
CAARPD 50 9** 
LR Antas 12 12 
LR Cerco 12 12 
LR Pousada dos Rouxinóis  12 

3 lugares estadia temporária 
12 
3 lugares estadia temporária 

LR Rui Abrunhosa 14 14 
 Capacidade  Nº vagas 
CAVI 34 34 
CeRBE N/D --- 

* Foi apresentada candidatura ao PARES para alargamento da capacidade deste CACI para 60 
** Aguarda-se a assinatura do acordo de alargamento desta resposta – alargamento aprovado no 
PROCOOP 2019.  
 
Durante o ano 2022 prevê-se implementar a Portaria 70/2021 de 26 de março que regulamenta 
as condições gerais do edificado, os termos e as condições técnicas de instalação e de 
organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer a resposta social do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI). Cremos que a filosofia desta portaria está 
muito sintonizada com as nossas práticas atuais de intervenção, o que facilitará a tarefa, embora 
haja uma grande preocupação com o quadro de pessoal exigido, que requer um grande esforço 
financeiro, assim como com as condições dos equipamentos/edificados. Estas preocupações já 
foram manifestadas superiormente à tutela e às federações a que estamos associados. 
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Calendário de Atividades para 2022* 
 

3 janeiro Início das atividades 
28 fevereiro e 1 de março Encerramento atividades e serviços Carnaval 

– CACI, CAARPD, CeRBE e IP e serviços 
centrais 

14 de abril (5ª feira Santa) Encerramento atividades e serviços - CACI, 
CAARPD, CeRBE e IP e serviços centrais 

18 de abril (2ª feira depois da Páscoa) Encerramento atividades e serviços - CACI, 
CAARPD, CeRBE e IP e serviços centrais 

1 a 31 de agosto Encerramento atividades e serviços – CACI, 
CAARPD, CeRBE e IP 

16 de dezembro Dia do colaborador da APPACDM do Porto – 
encerramento atividades e serviços 

 
*Os serviços Lar Residencial e Centro de Apoio à Vida Independente funcionam sem 
interrupções.  

 

5. PROJETOS 
 

MAVI – Modelo de Apoio à Vida Independente 
 

O Centro de Apoio à Vida Independente da APPACDM do Porto apoia atualmente 34 pessoas, 
destinatárias de assistência pessoal. Este projeto funciona com acompanhamento do INR 
(Instituto Nacional para a Reabilitação) e com financiamento POI SE – Portugal 2020. Foi 
aprovado o alargamento deste projeto até maio 2022, estando previsto a continuidade do 
financiamento, no âmbito do mesmo quadro comunitário, até final do ano. A Direção, ciente das 
vidas transformadas pela assistência pessoal disponibilizada, fará todos os esforços por manter 
este projeto em funcionamento. 
 

CeRBE 
 

O Centro de Reabilitação e Bem-Estar tem sido uma resposta importante e uma fonte de receita 
igualmente relevante. Neste momento funciona com parcerias com algumas entidades publicas 
e privadas, pretendendo-se a sua continuidade no próximo ano. Prevê-se aumentar o apoio a 
clientes externos e dinamizar novamente os campos de férias para crianças nas férias escolares. 
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O Cantinho 
 

O Cantinho – loja social da APPACDM do Porto nasceu com o intuito de dar a conhecer os 
trabalhos desenvolvidos nas oficinas dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão 
sendo a sua venda um objetivo importante para melhorar a sustentabilidade da associação. A 
loja terá duas vertentes: online, vendas através do site; itinerante, através da caravana 
recentemente adquirida com o apoio da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e 
Nevogilde, que estará presente em diferentes eventos da nossa cidade. 
 

Cridem’22 
 

Em breve será lançada a nova edição do Cridem’22. Depois da força e resiliência demonstrada 
em tempos de pandemia pelas instituições concorrentes, espera-se que esta nova edição cresça 
com a presença de mais instituições e trabalhos a concurso. O Cridem – Concurso Nacional de 
Obras de Expressão Plástica de Pessoas com deficiência intelectual tem sido um importante 
evento para mostrar os dons artísticos das pessoas apoiadas nas instituições, a sua forma pura 
e criativa de se expressarem e a oportunidade de promover a sua inclusão pela arte. Esta edição 
contará, mais uma vez, com o apoio da Fundação Manuel António da Mota e da Fundação 
Montepio e com a organização da empresa Letras Encantadas. 
 

Outros projetos 
 

APP Eco Equipa que dinamiza iniciativas que 
promovam a responsabilidade ambiental dos 
colaboradores e clientes 

APP Evolui Equipa que reflete sobre a estratégia de 
crescimento da instituição, propõe e 
dinamiza ações e projetos condizentes 

APP Comunica Equipa que dinamiza a comunicação interna 
e externa da instituição 

APP Inclui Equipa que promove atividades socialmente 
úteis em entidades externas e outras 
atividades para a inclusão 

APP PorSi Equipa que acompanha a saúde mental dos 
clientes e dos cuidadores formais 
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6. SERVIÇOS 
 

A APPACDM do Porto organiza-se internamente com serviços transversais a todos os apoios 
sociais, que continuarão a enriquecer a qualidade do serviço prestado, nomeadamente: 
 

Apoio à Gestão Organização e Qualidade 
 Gestão de Pessoas 
 Serviços Administrativos e Financeiros 
 Comunicação 
Suporte Logística 
 Equipamentos e Infraestruturas 
 Informática 

 
Todos os serviços e apoios sociais se regem pelo Sistema de Gestão da Qualidade que define 
procedimentos, monitoriza e avalia o desempenho do mesmo.  

 

7. RECURSOS HUMANOS 
 

A APPACDM do Porto conta atualmente com 169 colaboradores, sendo que 30 estão afetos ao 
projeto MAVI. Para o ano 2022 não se prevê aumentar o quadro de recursos humanos da 
instituição.  
Prevê-se o cumprimento do número de horas de formação estabelecidos por lei.  
Continuar-se-á a acolher todos os voluntários, independentes ou provenientes de organizações, 
que se identifiquem com a missão da APPACDM do Porto, desde que as condições inerentes à 
pandemia o permitam.  
Continuará a haver abertura para receber estágios curriculares provenientes de escolas e 
faculdades de áreas de interesse para a missão da instituição. 
Em 2022 prevemos manter 3 Contratos Emprego Apoiados, 2 estágios profissionais e 1 contrato-
inserção+ para pessoa com deficiência. 
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8. ORÇAMENTO 
 

Na elaboração do orçamento para 2022 continuamos a privilegiar o princípio da prudência na 
projeção dos rendimentos e, mantendo o propósito de contenção nos gastos. 
Para 2022 prevemos um total de rendimentos de 3.441.822,75 € e um total de gastos de 
3.481.804,74 € obtendo-se, assim, um resultado líquido previsional de -39.981,99 €. 
Os resultados operacionais previsionais são de -39.214,76 e o valor do EBITDA é de 29.735,13€. 
Iremos continuar a trabalhar no sentido de obtermos mais proveitos suplementares que aqueles 
que prudentemente projetamos por forma a atenuar os resultados negativos previstos.  
Não estamos a prever para 2022 a realização de investimentos de montantes dignos de nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Ação e Orçamento 
2022 

APPACDM do Porto 

Página 10 de 12 
 

 
 

Memória justificativa – Orçamento 2022 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SNC DESCRIÇÃO TOTAL SNC DESCRIÇÃO TOTAL
61 Custo das Materias Consumidas 72 Prestação de Serviços
61211 Generos Alimentares 10.205,40 721 Mensalidades Utentes 529.790,08

Total 61 10.205,40 722 Quotizações 3.552,48
62 Fornec. Serviços Externos 725 Outros 32.468,74
6211 Exploração de Refeitórios 191.386,28 Total 72 565.811,30
6221 Trabalhos Especializados 120.492,79 75 Subsidios, Doações e Leg. Exploração
6226 Conservação e Reparação 18.712,17 75101 CRSS 2.172.422,17
6228 Outros Serviços Especializados 4.184,22 75102 Autarquias 1.800,00
6231 Ferram Utens Desgaste Rápido 353,55 75105 POISE 475.550,45
6233 Material Escritório 4.770,04 75108 Outros (consignação 0,5% IRS) 18.870,80
6241 Electricidade 41.919,25 Total 75 2.668.643,42
6242 Combustiveis 33.578,35 78 Outros Rendimentos e Ganhos
6243 Água 15.756,62 781 Rendimentos Suplementares 12.808,50
6248 Outros Fluidos 41.415,54 788 Outros Não Especificados
6251 Deslocações, Estadas e Transportes 10.539,13 788501 Restituição IVA 10.973,86
6261 Rendas e Alugueres 7.791,90 788803 Subs. p/ investimentos 9.319,30
6262 Comunicação 13.239,30 788804 Donativos 120.000,00
6263 Seguros 10.089,07 788808 Formação Profissional 353,76
6265 Contencioso e Notariado 0,00 788810 Ordem Judicial 8.000,00
6267 Limpeza, Higiene e Conforto 40.464,22 7889 Programas de Estágios Profissionais 45.912,61
62681 Rep.Cons.Adapt.Eq.Edif.Alugados 11.996,67 Total 78 207.368,03
62682 Material didáctico 1.979,16 79 Juros Divid.Outros Rend. Similares
62684 Vestuário e Calçado de Utentes 1.761,64 7911 Juros Obtidos 0,00
62685 Encargos de Saude com Utentes 8.857,57 Total 79 0,00
62686 Rouparia 1.579,33 TOTAL DE RENDIMENTOS 3.441.822,75
62687 Louças 425,99  
62688 Encargos com Utentes Residências 2.119,64
62689 Outros Fornec. e Serviços 7.851,90

Total 62 591.264,33
63 Gastos com o Pessoal
63201 Remunerações Certas 1.979.467,34 RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL -39.981,99
63202 Remunerações Adicionais 267.243,69 CUSTOS OPERACIONAIS 3.481.037,51
63501 Encargos sobre Remunerações 468.209,89 PROVEITOS OPERACIONAIS 3.441.822,75
636 Seguros Acid. Trabalho 50.620,31 RESULTADO OPERACIONAL -39.214,76
63802 Formação Profissional 1.000,00 29.735,13
63805 Outros Gastos com Pessoal 0,00

Total 63 2.766.541,23
64 Depreciações e Amortizações 68.949,89

Total 64 68.949,89
68 Outros Gastos e Perdas 
6883 Quotizações 2.298,01
6889 Programas de Estágios Profissionais 12.651,16
6895 Gratificações Estimulo Utentes 26.268,00
6899 Outros 2.859,49

Total 68 44.076,66
69 Gastos e Perdas de Financiamento
698 Out. Gastos e Perdas de Financiamento 767,23

Total 69 767,23
TOTAL DE GASTOS 3.481.804,74

EBITDA (Resultados antes de juros, 
impostos, depreciações e 
amortizações)
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Orçamento Previsional para 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vendas e Prestações Serviços 565 811,30 17,49%
Subsídios, Doações e Legados à Exploração 2 668 643,42 82,51%

Total 3 234 454,72 100,00%

Custo Mercadorias e Matérias Consumidas -10 205,40 -0,32%
Fornecimentos e Serviçoes Externos -591 264,33 -18,28%
Gastos com o pessoal -2 766 541,23 -85,53%
Outros Rendimentos e Ganhos 207 368,03 6,41%
Outros gastos e perdas -44 076,66 -1,36%

Result antes de Deprec, gastos finan e impostos 29 735,13 0,92%

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz -68 949,89 -2,13%

Result Operacional (antes gastos financ e impostos) -39 214,76 -1,21%

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00%
Juros e gastos similares suportados -767,23 -0,02%

Resultados antes de impostos/Res Líq do período -39 981,99 -1,24%

Pressupostos da projecão realizada
As previsões relativas às respostas sociais foram elaboradas com base em projeções
a 12 meses, a partir do balancete de Agosto, contemplando variações de preços/custos
e outras variações neste momento projetáveis, para além dos seguintes acréscimos:
* 4% nos subsídios à exploração da Seg Social (acordos de cooperação)
* 1,5% nas prestações de serviços
* 2,5% no custo das mercadorias consumidas 
* 1,5% nos FSE, sendo de 10% nos combustíveis 
* nos encargos com o pessoal estão previstos acréscimos decorrentes do
   aumento previsional do salário mínimo nacional e da tabela de remunerações
* nas amortizações foram aplicadas as taxas indicativas da Segurança Social

Total
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Aprovado em reunião de Direção de 10 de novembro de 2021 
 
 

 
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães 
Presidente 
 
 
 
Tânia Cristina da Mota Custódio 
Vice-Presidente 
 
 
 
Maria Manuela Vaz Freire Carvalho dos Santos 
Secretária 
 
 
 
José Manuel Marques Ferreira dos Santos 
Tesoureiro 
 
 
Pedro Olazabal Avides Moreira 
Vogal 
 


