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Valorizamos Pessoas! 
Acreditamos em cada Projeto de Vida! 

Cooperamos com a Família! 
Por uma Vida com Qualidade! 

 

I. Enquadramento 

 
Conforme previsto no Artigo 51º, ponto 1, alínea b) dos Estatutos da APPACDM do 
Porto, a Direção apresenta o seu o Programa de Ação e Orçamento Anual para 2019, 
baseada na Visão, na Missão e nos Valores porque se pauta, procurando assumir 
objetivos estratégicos que conduzam ao crescimento, melhoria dos serviços prestados e 
visibilidade da instituição. 
 
A Qualidade de Vida e a Inclusão Social das pessoas com Deficiência Intelectual 
apoiadas continuam na ordem do dia e a defesa dos seus Direitos mantém-se como 
prioridade.  
 
Mantem-se como eixos prioritários a sustentabilidade, a comunicação e o 
desenvolvimento das respostas sociais.  
 
2019 será o ano em que a APPACDM do Porto completa 50 anos ao serviço das pessoas 
com deficiência intelectual e suas famílias! Celebraremos 50 anos de história, 50 anos 
de conquistas e derrotas, de amizade e carinho, de alegrias e tristezas, de dedicação e 
de muito empenho. Muitas pessoas fazem parte deste percurso - algumas já cá não 
estão - mas este será o ano de lembrá-las todas e tornar presente todos estes 
momentos que fizeram da APPACDM do Porto a instituição de referência que hoje é.  

O ano 2019 será marcado por uma real escassez de recursos financeiros, motivados por 
diferentes razões, mas que comprometem a sustentabilidade futura, nomeadamente os 
aumentos salariais decorrentes do contrato coletivo de trabalho e o aumento do salário 
mínimo. O envelhecimento das pessoas apoiadas e o desgaste dos colaboradores obriga 
a alguns reforços de equipas para substituição de baixas e férias, nomeadamente nos 
Lares Residenciais, mantendo a estrutura de recursos humanos muito pesada para o 
orçamento. As comparticipações familiares mantêm-se insuficientes para a estrutura de 
custos.  
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De uma forma muito empenhada esta Direção procurará equilibrar a situação financeira 
através de ações de angariação de fundos, concorrendo a projetos que melhorem a 
qualidade dos serviços e procurando aumentar as receitas com o Centro de Reabilitação 
e Bem-estar.  

 

II. Planeamento Estratégico 
 
 

Visão  

Cada Pessoa apoiada tenha o seu Projeto de Vida participado, que corresponda às 
expectativas e necessidades individuais e à sua inclusão. 

Missão  

Potenciar o desenvolvimento, a valorização e a Qualidade de Vida das pessoas com 
deficiência intelectual ou incapacidade, promovendo uma forte e comprometida 
relação com as famílias e a sociedade. 

Valores  
 

Autodeterminação 
Formar a pessoa com deficiência intelectual ou incapacidade para que possa fazer as 
suas escolhas. 
Respeito 
Garantir um tratamento digno a todas as pessoas que nos são confiadas, assegurando 
que os seus direitos são respeitados. 
Valorização 
Valorizar, reconhecer e dar oportunidade de se desenvolver pessoalmente a todas as 
pessoas apoiadas e a todos os colaboradores. 
Cooperação 
Desenvolver um forte espírito de equipa entre os colaboradores e promover práticas 
que fomentem o desenvolvimento do nosso trabalho em benefício das pessoas que 
apoiamos. 
Rigor 
Ser rigorosos e coerentes incentivando toda a equipa à prossecução de boas práticas e 
conformidade legal. 



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO ANUAL 

2019 

 

P á g i n a  3 | 19 

 

Confiança 
Estabelecer uma relação credível e transparente com toda a comunidade envolvente 
que garanta a manutenção das nossas relações internas e externas. 
Inovação 
Dar espaço a todos os nossos colaboradores para que possam sugerir ideias inovadoras, 
investigar e ser participantes em novas metodologias. 
Excelência 
Assegurar a melhoria continua dos nossos serviços investindo na qualidade e na 
diversidade das respostas oferecidas. 

 

Estrutura da APPACDM do Porto 

 

Assembleia Geral Conselho Fiscal Direção

Respostas Sociais

Centro de Atividades 
Ocupacionais

Intervenção Precoce

Lar Residencial

CAARPD

Socioeducativo

CAVI CRBE Apoio à Gestão 
(Assessoria de Direção)

Gestão da Qualidade 
SGQ

Gestão de 
compras/Qualificação de 

fornecedores

COQF

Gestão Alimentar

GA

Gestão de Pessoas 

SGP

Serviços Adminisrativos e 
Financeiros 

SAF

Serviços de Suporte

Gestão de Equipamentos 
e Infraestruturas

EI

Manutenção MAN

Transportes

TR

Higiene, Limpeza e 
Arrumação

HLA
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Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos foram definidos para o biénio 2018/2019, mantendo-se a 
continuação das medidas adotadas, tendo todos os serviços planeado as suas atividades 
em função desta estratégia da Direção. 

OE 1 –Todas as pessoas apoiadas tenham definido o seu Projeto de Vida  
Objetivos Gerais: 

1. Manter a metodologia de intervenção centrada na pessoa, atenta às suas 
necessidades, expectativas e potenciais e à sua inclusão 

2. Aumentar as atividades para a inclusão social 
3. Maior capacitação das pessoas apoiadas formando para a autodeterminação, a 

participação e os direitos. 
4. Reforçar o compromisso com as famílias/representantes 
5. Conclusão e implementação do Código de Ética 

 
OE 2 – Valorização e empowerment dos colaboradores 
Objetivos Gerais: 

1. Implementação do Sistema de Gestão de Desempenho e Competências 
2. Promoção de reuniões regulares de colaboradores com a Direção 
3. Maior participação dos colaboradores nas atividades da Instituição 
4. Ações de benchmarking com instituições congéneres 

 
OE 3 – Garantir a Sustentabilidade da Instituição 
Objetivos Gerais: 

1. Aumentar os Acordos com a Segurança Social para a resposta de CAARPD 
(Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para pessoas 
com Deficiência e Incapacidade)  

2. Manter as parcerias existentes e criação de novas parcerias  
3. Reforço da marca APPACDM do Porto 
4. Dinamizar ações de angariação de fundos  
5. Redução de custos operacionais 

   
OE4 – Certificação da Qualidade pela ISO 9001:2015 
Objetivos Gerais:  

1. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, adequado à ISO 9001:2015 
e aos MAQSS, em todos os serviços 

2. Obter a certificação pela ISO 9001:2015 
3. Formação do SGQ a todas as equipas 
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III. Serviços de Apoio à Gestão 

Gestão de Pessoas 

O Serviço de Gestão de Pessoas tem vindo a desenvolver todo o processo de seleção, 
recrutamento e tutoria de colaboradores novos e está a desenvolver o Sistema de 
Gestão de Desempenho e Competências. Prevê-se que este processo esteja concluído 
em 2019 e que durante o ano todos os colaboradores tenham definido o seu Plano 
Individual de Formação e Desenvolvimento.  

Para 2019 prevê-se a manutenção do mesmo número de colaboradores, apenas se 
substituindo os colaboradores que, entretanto, deixem a Associação ou se encontrem 
de baixa. Tal como em 2018, haverá períodos em que se impõe o reforço das equipas 
dos Lares Residenciais, nomeadamente no mês de agosto e no Natal.  

A Direção deixa aqui expresso o reconhecimento a todos os colaboradores pela forma 
empenhada com que têm cumprido as suas funções, por vezes em condições muito 
adversas.  

Prevê-se o cumprimento do número de horas de formação estabelecidos por lei. Foi 
feito o levantamento das necessidades de formação a todos os colaboradores e tentar-
se-á dar resposta a todos os pedidos quer em formações em contexto de trabalho, 
ações internas e externas e através de ações de benchmarking junto de outras 
instituições.  

As voluntárias, Graça Sabino, Dalila Albuquerque e Maria Pinheiro Torres, continuarão a 
coordenar toda a equipa de voluntários. Estas têm feito um trabalho excelente que 
muito tem contribuído para o bom acolhimento e acompanhamento dos nossos 
voluntários.  

Continuará a haver abertura da Direção para acolher estágios curriculares e novos 
voluntários.  

O Plano de Atividades para 2019 deste serviço encontra-se disponível para consulta na 
sede da APPACDM do Porto. 

Sistema de Gestão da Qualidade 

No 1º semestre de 2019 prevê-se a conclusão da implementação dos Sistema de Gestão 
da Qualidade e a obtenção da Certificação. Todos os serviços serão abrangidos pelo 
sistema, com exceção da Intervenção Precoce, que não sendo um serviço da nossa 
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gestão, não estará no âmbito do SGQ, ficando apenas as colaboradoras, sujeitas aos 
procedimentos a nível dos Recursos Humanos. 

Apresenta-se o Mapa de Processos, onde fica espelhado todo o SGQ em 
implementação:  

 

O Plano de Atividades para 2019 deste serviço encontra-se disponível para consulta na 
sede da APPACDM do Porto. 

Serviços Administrativos e Financeiros 

Este serviço procura responder com prontidão a todas as obrigações legais de ordem 
financeira, laboral e perante a tutela. Em 2019 este continuará a ser o objetivo principal 
da equipa procurando manter o rigor e a transparência das ações.  

O Plano de Atividades para 2019 deste serviço encontra-se disponível para consulta na 
sede da APPACDM do Porto. 
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IV. Respostas Sociais 

No ano 2019 serão mantidas as mesmas respostas sociais:  

Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) 

Nos Centros de Atividades Ocupacionais manter-se-á o apoio a 165 pessoas com 
deficiência intelectual, procurando através dos seus serviços e atividades 
multidisciplinares, a prossecução dos seguintes objetivos:  

a) Estimular e facilitar o desenvolvimento das capacidades; 
b) Promover estratégias de reforço de autoestima e de autonomia pessoal e social; 
c) Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da 

integração social das pessoas com deficiência; 
d) Promover o encaminhamento, sempre que possível, para programas adequados 

de integração socioprofissional.  

Manter-se-ão em funcionamento os CAO: 

 Antas – 20 clientes 
 D. Maria Isabel Brito e Cunha – 33 clientes 
 Monte Alegre – 25 clientes 
 Dr. Rui Abrunhosa – 87 clientes  

O Plano de Atividades anual para 2019 desta resposta social encontra-se disponível para 
consulta na sede da APPACDM do Porto e nos respetivos centros.  

Intervenção Precoce (IP) 

A resposta social de Intervenção Precoce na Infância destina-se a apoiar crianças dos 0 
aos 6 anos com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam o 
desenvolvimento individual, social, e a participação nas atividades adequadas à sua 
idade, ou com risco grave de atraso de desenvolvimento.  

As ações a desenvolver nesta resposta social têm como objetivos: 

a) Assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o desenvolvimento das suas 
capacidades, através da Intervenção Precoce na Infância; 

b) Promover a deteção e sinalização de crianças com risco de alterações ou 
alterações nas funções e estruturas do corpo ou risco grave de atraso de 
desenvolvimento; 
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c) Adequar o previsto na alínea anterior, em função das necessidades do contexto 
familiar de cada criança, com vista a prevenir ou reduzir os riscos de atraso de 
desenvolvimento; 

d) Apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos dos sistemas da segurança 
social, da saúde e da educação; 

e) Envolver a comunidade no processo de Intervenção. 

A equipa técnica da APPACDM do Porto continuará a integrar as Equipas Locais de 
Intervenção I e II do Porto Ocidental do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância (SNIPI) em articulação direta com os técnicos da Saúde e da Educação com 
acordos estabelecidos para dar atendimento a 106 crianças. Como nos anos anteriores 
também para 2019 se prevê o atendimento a mais crianças além dos acordos, dando 
respostas às necessidades efetivas na área do Porto Ocidental.  

A elaboração do Plano de Atividades deste serviço não é da competência da APPACDM 
do Porto.  

A APPACDM do Porto concorreu ao alargamento do acordo de cooperação para a 
Equipa Local de Intervenção 1, no âmbito do PROCOOP, de 47 para 93 crianças.  

Lar Residencial (LR)  

Os Lares Residenciais prestam serviços e desenvolvem atividades visando 
especialmente:   

a) Disponibilizar apoio residencial permanente ou temporário a jovens e adultos 
com deficiência; 

b) Garantir condições de bem-estar e qualidade de vida ajustadas às necessidades 
dos clientes; 

c) Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos 
clientes; 

d) Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da 
integração social dos clientes.  

Manter-se-ão em funcionamento os Lares Residenciais: 
 Antas – 12 clientes 
 Cerco – 12 clientes 
 Pousada dos Rouxinóis – 15 clientes 
 Dr. Rui Abrunhosa – 14 clientes 
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Durante o ano 2019 será pedido o alargamento da capacidade do Lar Residencial Dr. Rui 
Abrunhosa para 16 pessoas.  

O Plano de Atividades anual para 2019 desta resposta social encontra-se disponível para 
consulta na sede da APPACDM do Porto e nos respetivos lares.  

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com 
Deficiência e Incapacidade (CAARPD) 

Esta resposta funciona para 9 pessoas na modalidade b) Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação social, prevista na Portaria 60/2015 de 2 de março, 
com os seguintes objetivos: 

a) Informar, orientar e encaminhar para os serviços e equipamentos socias 
adequados a cada situação; 

b) Promover programas de reabilitação inclusivos com vista ao desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais; 

c) Assegurar o acompanhamento do percurso de reabilitação social com vista à 
autonomia e capacidade de representação; 

d) Capacitar e apoiar as famílias/representantes legais, bem como os cuidadores 
informais. 

Foi pedido o alargamento desta resposta social para 50 clientes, no âmbito do 
PROCOOP, que se espera confirmação em 2019.  

O Plano de Atividades anual para 2019 desta resposta social encontra-se disponível para 
consulta na sede da APPACDM do Porto. 

Centro Socioeducativo (SE) 

Manter-se-á este serviço com apenas 1 aluno encaminhado pelo Ministério da 
Educação, podendo esta situação ser alterada no ano letivo que iniciará em setembro 
de 2019. 

Este serviço tem como objetivos: 

a) Estimular e facilitar o desenvolvimento das capacidades dos alunos; 
b) Promover a sua integração social; 
c) Facilitar o seu encaminhamento, sempre que possível, para programas 

adequados de integração socioprofissional.  
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Para este serviço foi colocada uma professora pelo Ministério da Educação, que assume 
o cumprimento do Plano Educativo Individual desta aluna. Esta aluna está integrada em 
algumas atividades de CAO por forma a dar cumprimento aos objetivos propostos, 
nomeadamente a sua integração social.  

CAVI – Centro de Apoio à Vida Independente 

O Instituto Nacional de Reabilitação (INR) procedeu ao reconhecimento definitivo do 
Centro de Apoio à Vida Independente – CAVI, integrado na APPACDM do Porto, por 
despacho do Presidente do Conselho Diretivo de 30 de janeiro de 2018. 

Em maio de 2018 apresentou-se a candidatura ao funcionamento do CAVI ao POISE, 
PORTUGAL 2020, para apoiar 30 pessoas com deficiência intelectual, através de 
assistência pessoal. Apesar de à data de elaboração deste Programa de Ação e 
Orçamento Anual para 2019 ainda não haver resposta à candidatura, espera-se um 
resultado positivo e arrancar com esta nova resposta em 2019.  

Calendário das atividades para 2019 

Apresenta-se o Calendário Anual proposto para as Respostas Sociais de CAO e CAARPD. 

Início das Atividades  2 de janeiro 
Períodos de encerramento: 
Carnaval 4 e 5 de março 
Páscoa 18 e 22 de abril 
Ponte Corpo de Deus 21 de junho 
Férias colaboradores  1 a 31 de agosto 
Encontro colaboradores (CAO encerrados) 2 e 3 de setembro 
Reinício das Atividades 4 de setembro 
Encerramento Natal 24 e 26 de dezembro 
Encerramento Fim de Ano 31 de dezembro 
 

Haverá interrupção de atividades nos CAO e CAARPD nos dias 23, 24 e 26 de abril e 23, 
27 e 30 de dezembro. Durante o mês de julho algumas atividades destas respostas são 
alteradas para atividades de verão (praia, passeio anual, etc.) 

A resposta social Lar Residencial funciona 365 dias por ano, sem encerramentos. 
O CAVI funcionará todo o ano, sem interrupção.  
A resposta social Intervenção Precoce segue o calendário definido pela equipa 
coordenadora das ELI. 
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O Centro Socioeducativo segue o calendário escolar definido pelo Ministério da 
Educação. 

 
V. Centro de Reabilitação e Bem-Estar 

 
O CRBE assegurará a prestação dos seguintes serviços e atividades:  
 
Acolhimento e avaliação  
Integração Sensorial  
Psicomotricidade  
Terapia ocupacional  
Musicoterapia   
Terapia da fala  
Psicologia  
Hidroterapia 
Hidromassagem  
Fisioterapia  
Atividade Física Adaptada 
Treino Funcional personalizado 
Karaté adaptado 
 
Este espaço serve prioritariamente as pessoas apoiadas em CAO, LR, IP e CAARPD, 
sendo que no horário remanescente será cedido para intervenção com os técnicos da 
APPACDM do Porto, ou com técnicos externos, mediante o pagamento de um valor de 
utilização.  
 
Durante o ano 2019 prevê-se a dinamização e rentabilização deste espaço mediante a 
abertura a escolas e outras instituições. É intenção desta Direção a certificação deste 
espaço na Entidade Reguladora da Saúde para conseguir aumentar as intervenções e 
chegar a mais pessoas, através de subsídios próprios. 
  

VI. Parceiras e Apoios 

Manter-se-ão protocolos e parcerias com as seguintes entidades: 

União de Freguesias Aldoar, Foz e Nevogilde – apoio em alguns projetos, 
nomeadamente no Surf Adaptado; organizadora do Grupo de Trabalho (d)Eficiências; 
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Instituto Nacional para a Reabilitação, IP – apoio em projetos, nomeadamente Colónias 
de Férias; 
Fundação Montepio – parceiro CRIDEM 
Fundação Manuel António da Mota – parceiro CRIDEM 
CEFPI – Centro de Emprego e Formação Profissional Integrada – parceira em algumas 
atividades e no apoio conjunto a pessoas com deficiência e incapacidade de ambas as 
instituições; parceiro no Grupo de Trabalho (d)Eficiências 
Universidade Católica Portuguesa – parceiro em algumas atividades, nomeadamente no 
voluntariado (CASO – Católica Solidária); parceiro no Grupo de Trabalho (d)Eficiências 
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional – apoio em estágios e formação; 
MADI – cedência de equipamentos; parceiro no Grupo de Trabalho (d)Eficiências; 
Associação das Ludotecas – organização de atividades conjuntas;  
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira - organização de atividades conjuntas; 
parceiro no Grupo de Trabalho (d)Eficiências; 
PSP – Escola Segura  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto – estágios curriculares 
ISCAP – formação e estágios curriculares; 
Entrajuda – ações de formação e doação de mobiliário, equipamentos, etc.  
CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes – participação em 
atividades conjuntas; 
AFID – ações de benchmarking 
ASSOL - ações de benchmarking 
Banco Alimentar – apoio alimentar 
GAS Porto - voluntariado 
ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual – atividades 
desportivas para pessoas apoiadas nos LR. 
APPACDM V. Nova de Gaia – Unidade da Rasa – atividades desportivas e culturais para 
pessoas apoiadas nos LR ao fim de semana 
LIPOR – apoio na Horta do Britinho; apoio com ajudas técnicas através da entrega de 
tampinhas;  
Espaço T – organização de atividades conjuntas.  
 
A APPACDM do Porto faz parte do Grupo de Trabalho (d)Eficiências desde o início de 
2018, dinamizado pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e onde 
estão integradas também outras instituições e individualidades da freguesia, ligadas à 
deficiência. Prevê-se a continuidade neste grupo de trabalho que tem como objetivo 
tornar o território um espaço de referência para a Qualidade de Vida das pessoas com 
deficiência. Este grupo em 2018 fez a identificação dos problemas, desafios e 
obstáculos e em 2019 trabalhará para encontrar soluções e promover resoluções.  
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Outros protocolos e parcerias estão identificados nos diferentes Planos de Atividades 
para 2019 dos Serviços.  
Durante o ano 2019 continuaremos a promover ações de benchmarking com outras 
instituições partilhando boas práticas e novos conhecimentos.  
 

VII. CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Até ao final de 2019 prevê-se a conclusão do Código de Ética, mantendo as reuniões 
com colaboradores, voluntários e famílias para a construção do mesmo.  
Será criada uma comissão de acompanhamento para garantir que todos os princípios 
são respeitados.  
Os princípios sobre os quais assentará o Código de Ética estão lançados, com base 
propostos pela CODEM e assentando nos valores da instituição: 
 
Autodeterminação, Valorização e Respeito 

 Princípio do Direito da Dignidade da Pessoa com Deficiência Intelectual 
A pessoa com deficiência intelectual é, como qualquer outra pessoa, um ser único e 
irrepetível, com necessidades, desejos, expectativas e sonhos, à qual têm que ser 
garantidas todas as condições de dignidade que são devidas a todo o ser humano.  

 Princípio do Direito à Sexualidade 
As pessoas com deficiência intelectual não são assexuadas e, por isso, têm com a 
sexualidade uma relação de maior ou menor tranquilidade e conflito, que não é 
diferente da que se passa com qualquer pessoa.  

 Princípio do Direito à Igualdade de Oportunidades 
Implica a redefinição de critérios, condições ou normas que garantam oportunidades 
iguais para todos nos diversos domínios da vida. 

 Princípio do Direito à Participação 
Direito a participar em todas as matérias que lhe digam respeito, devendo ser ela a 
decidir, com ou sem apoio, sobre os assuntos relevantes para a sua vida em sociedade.  

 Princípio do Direito à Privacidade 
A pessoa com deficiência intelectual deve ser respeitada na sua privacidade e 
intimidade e não deve sob qualquer pretexto ou circunstância, inclusivamente a 
ausência de oposição desta ser exposta a situações que violem esse direito e a 
coloquem em situações de desvantagem em relação aos outros cidadãos.  

 Princípio da não-discriminação 
A pessoa com deficiência intelectual não deve ser sujeita a qualquer tipo de 
discriminação, seja por questões económicas, culturais, religiosas, políticas ou outras. 
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Devem ser implementadas metodologias e critérios diferenciados que promovam a 
participação das pessoas com deficiência intelectual em condições de igualdade com 
outros cidadãos.  

 Princípio da Autonomia 
Promover situações que sejam incentivadoras da autonomia de acordo com a 
individualidade de cada um.  

 Princípio da Valorização dos Colaboradores  
Valorizar as pessoas que colaboram com a Organização, promovendo a qualidade das 
intervenções e garantindo a eficácia das mesmas.  
 
Confiança, Cooperação e Rigor 

 Princípio da Cooperação  
Participação de todos os atores sociais, nomeadamente clientes, famílias, organizações 
e parceiros, através da partilha de informação e de experiência.  

 Princípio da Transparência da Ação 
«As intervenções com a pessoa com deficiência intelectual devem ser planeadas, 
organizadas e desenvolvidas de forma clara e compreensiva, para que fiquem 
salvaguardados os princípios técnicos e éticos que devem presidir a ação.» (CODEM) 

 Princípio da (In)Formação e do Conhecimento 
A formação, partilha de informação relevante e de conhecimento são ferramentas 
fundamentais para a garantia da qualidade das intervenções junto da pessoa com 
deficiência intelectual.  
 
Inovação e Excelência 

 Princípio da Qualidade 
Assegurar a satisfação dos clientes, investindo na qualidade e na diversidade das 
respostas, garantindo o planeamento, desenvolvimento, avaliação e consequente 
melhoria continua dos serviços.  

 Princípio da Partilha de Responsabilidades 
A família e a organização têm o direito e o dever de partilhar responsabilidades com os 
seus parceiros sociais e com a comunidade, em matérias que tenham a ver com a 
promoção de direitos, inclusão, bem-estar e qualidade de vida da pessoa com 
deficiência intelectual. 
 
Para 2019 espera-se uma maior participação dos colaboradores e das famílias.  
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VIII. Representação Institucional 

A APPACDM do Porto continuará filiada nas seguintes entidades: 

 CNIS – Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade; 
 HUMANITAS – Federação Nacional para a Deficiência Mental;  
 UDIPSS – União Distrital das Instituições de Solidariedade Social do Porto; 
 ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual. 

 

Orçamento para 2019 

 

Na elaboração do orçamento para 2019 continuamos a privilegiar o princípio da 
prudência na projeção dos rendimentos e, mantendo o propósito de contenção nos 
gastos, evidenciamos alguns acréscimos fruto de recentes atividades disponibilizadas 
bem como aumentos nos gastos com o pessoal decorrentes das imposições legais e nos 
gastos de depreciações devidos aos investimentos realizados nos últimos 3 anos. 

Para 2019 prevemos um total de rendimentos de 2.675.891,29 € e um total de gastos 
de   2.738.951,73 € obtendo-se, assim, um resultado líquido previsional de -62.129,02€. 
Os resultados operacionais previsionais são de -61.122,09 €. 

Iremos continuar a trabalhar no sentido de obtermos mais proveitos suplementares que 
aqueles que prudentemente projetamos por forma a atenuar os resultados negativos 
previstos. 

Em termos de investimentos, e face aos investimentos ultimamente realizados, não 
estamos a prever para 2019 a realização de investimentos de montantes dignos de 
nota.  
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Orçamento de Exploração Previsional para 2019 por resposta social 

nº de pessoas atendidas ---> 165 53 106 9 1 

  CAO  Lar Resid  
Intervenção 

Precoce CAARPD 
Unidade Sócio 

Educativa 
CRBE 

(externos) 
              
Vendas e Prestações Serviços 318.116,26   160.248,43   19,39   4.416,87   0,00   7.004,70 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração 1.124.668,07   695.369,55   161.544,39   22.772,52   18.170,84   0,00 

Total 1.442.784,33 
 

855.617,98 
 

161.563,78 
 

27.189,39 
 

18.170,84 
 

7.004,70 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Custo Mercadorias e Matérias Consumidas -6.671,58   -44.861,73   0,00   0,00   0,00   0,00 

Fornecimentos e Serviçoes Externos -351.860,04   -110.127,15   -13.426,11   -2.173,29   -992,67   -1.200,00 

Gastos com o pessoal -1.116.029,66   -821.927,68   -134.978,31   -23.508,68   -20.046,30   -271,79 

Outros Rendimentos e Ganhos 120.688,36   39.047,01   1.676,12   769,24   9,34   1.370,20 

Outros gastos e perdas -24.675,51   -316,62   -470,04   -111,56   -4,34   0,00 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Result antes de Deprec, gastos finan e impostos 64.235,91 
 

-82.568,19 
 

14.365,44 
 

2.165,10 
 

-2.863,13 
 

6.903,11 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz -51.293,87 
 

-1.164,36   -2.835,65   -2.696,92   -1,43   -5.368,10 

    
 

                  

Result Operacional (antes gastos financ e impostos) 12.942,04 
 

-83.732,55   11.529,79   -531,82   -2.864,56   1.535,01 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Juros e rendimentos similares obtidos 535,81 
 

318,22   60,35   10,22   6,82   0,00 

Juros e gastos similares suportados -1.066,46 
 

-629,65   -207,18   -24,46   -10,41   -0,20 

    
 

                  

Resultados antes de impostos/Res Líq do período 12.411,39 
 

-84.043,98   11.382,96   -546,06   -2.868,15   1.534,81 
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Orçamento de Exploração Previsional para 2019  

  Total 
      
Vendas e Prestações Serviços 489.805,65 19,50% 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração 2.022.525,37 80,50% 

Total 2.512.331,02 100,00% 

      
Custo Mercadorias e Matérias Consumidas -51.533,31 -2,05% 

Fornecimentos e Serviçoes Externos -479.779,26 -19,10% 

Gastos com o pessoal -2.116.762,41 -84,25% 

Outros Rendimentos e Ganhos 163.560,27 6,51% 

Outros gastos e perdas -25.578,07 -1,02% 

      
Result antes de Deprec, gastos finan e impostos 2.238,24 0,09% 

      
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz -63.360,33 -2,52% 

      
Result Operacional (antes gastos financ e impostos) -61.122,09 -2,43% 

      
Juros e rendimentos similares obtidos 931,42 0,04% 

Juros e gastos similares suportados -1.938,35 -0,08% 

      
Resultados antes de impostos/Res Líq do período -62.129,02 -2,47% 

      

Pressupostos da projeção realizada 
 As previsões relativas às respostas sociais foram elaboradas  com base em projeções  

a 12 meses a partir do balancete de Julho, por rubrica, contemplando variações de  
preços/custos e outras variações neste momento projectáveis para além dos seguintes  
acréscimos gerais:  
1,5% em subsídios à exploração da Seg Social 
4% em prestações de serviços 
3% custo das matérias consumidas e FSE ( sendo 5% para combustíveis) 
Nos encargos com o pessoal estão contemplados os acréscimos nas diuturnidades  
Nas amortizações foram aplicadas as taxas indicativas da Segurança 
Social. 
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Memória Justificativa - Orçamento 2019 
  DESCRIÇÃO TOTAL 

 
SNC DESCRIÇÃO TOTAL 

61 Custo das Materias Consumidas   
 

72 Prestação de Serviços   

61211 Generos Alimentares 51.533,31 
 

721 
Matriculas e Mensalidades 
Utentes 483.492,35 

  Total 61 51.533,31 
 

722 Quotizações 3.431,99 
62 Fornec. Serviços Externos   

 
729 Estadias 2.881,31 

6211 Exploração de Refeitórios 90.573,32 
 

  Total 72 489.805,65 
6221 Trabalhos Especializados 59.890,99 

 
75 Subsidios, Doações e Leg. Expl   

6226 Conservação e Reparação 36.483,66 
 

75101 CRSS 1.984.889,69 
6228 Outros Serviços Especializados 7.885,77 

 
75102 Minist.Educaç./DREN 18.161,60 

6232 Livros e Documentação Técnica 100,24 
 

75105 Autarquias 3.271,20 
6233 Material Escritório 3.545,15 

 
75108 Outros (consignação 0,5% IRS) 16.202,88 

6241 Electricidade 51.942,26 
 

75109 IEFP 0,00 
6242 Combustiveis 34.366,00 

 
  Total 75 2.022.525,37 

6243 Água 12.269,75 
 

78 Outros Rendimentos e Ganhos   
6248 Outros Fluidos 61.658,48 

 
781 Rendimentos Suplementares 12.589,39 

6251 Deslocações, Estadas e Transp 22.371,93 
 

788803 Subs. p/ investimentos 18.954,66 
6261 Rendas e Alugueres 12.972,69 

 
788804 Donativos 122.016,22 

6262 Comunicação 10.866,48 
 

788810 Ordem Judicial 10.000,00 
6263 Seguros 12.385,72 

 
  Total 78 163.560,27 

6265 Contencioso e Notariado 352,23 
 

79 Juros Divid.Out Rend. Similares   
6267 Limpeza, Higiene e Conforto 31.887,39 

 
7911 Juros Obtidos 931,42 

62681 Rep.Cons.Adapt.Eq.Edif.Alugados 12.387,70 
 

  Total 79 931,42 
62682 Material didáctico 1.370,19 

 
  TOTAL DE RENDIMENTOS 2.676.822,71 

62684 Vestuário e Calçado de Utentes 1.312,65 
 

  
62685 Encargos de Saude com Utentes 6.790,53 

 62686 Rouparia 382,01 
 62687 Louças 489,98 
 

RESULTADO LÍQ PREVISIONAL -62.129,02 
62688 Encargos com Utentes Resid 1.735,65 

 
CUSTOS OPERACIONAIS 2.737.013,38 

62689 Outros Fornec. e Serviços 5.758,49 
 

PROVEITOS OPERACIONAIS 2.675.891,29 
  Total 62 479.779,26 

 
RESULTADO OPERACIONAL -61.122,09 

63 Gastos com o Pessoal   
 63201 Remunerações Certas 1.499.076,63 
 63202 Remunerações Adicionais 222.324,02 
 63501 Segurança Social 360.765,32 
 636 Seguros Acid. Trabalho 31.446,44 
 63802 Formação Profissional 3.150,00 
 63805 Outros Gastos com Pessoal 0,00 
   Total 63 2.116.762,41 
 64 Depreciações e Amortizações 63.360,33 
   Total 64 63.360,33 
 68 Outros Gastos e Perdas    
 681 Impostos 0,00 
 6883 Quotizações 1.492,86 
 6895 Gratificações Estimulo Utentes 22.214,33 
 6896 Gratificaç. Utent. Residencias 0,00 
 6899 Outros 1.870,88 
   Total 68 25.578,07 
 69 Gastos e Perdas de Financiamento   
 698 Out. Gastos e Perdas de Financiamento 1.938,35 
   Total 69 1.938,35 
   TOTAL DE GASTOS 2.738.951,73 
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Porto, 8 de novembro de 2018 

 
A Direção, 
 
 
 
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães  
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Tânia Cristina Mota Custódio  
Vice-Presidente  
 
 
Maria da Conceição Forte Morais 
Secretário  
 
 
José Manuel Marques Ferreira Santos  
Tesoureiro 
 
 
Pedro Olazabal Avides Moreira  
Vogal 


