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1 - ENQUADRAMENTO 

 

O presente relatório de atividades do Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior “O 

Ninho”, referente ao ano de 2012, pretende dar a conhecer, de forma sucinta, as atividades 

desenvolvidas no âmbito da normal atividade do CEEONINHO e de acordo com o que fora 

programado no Plano Anual de Atividades para o ano de 2012, constituindo-se como um 

documento de análise e de avaliação do que fora programado. 

O ano de 2012 revelou-se um ano de elevados constrangimentos sócio/económicos e de grave 

recessão económica, a qual colocou redobrados desafios à instituição, quer ao nível da gestão 

dos recursos financeiros e materiais quer ao nível da manutenção da qualidade dos serviços 

prestados, tendo o CEEONINHO conseguido ultrapassar todas essas adversidades mantendo 

toda a suas atividade, iniciou inclusivamente a aposta em novas respostas sociais (PIEFF) e 

avançou com investimentos em novas infra estruturas.   

O ano de 2012 foi marcado por duas atividades estruturantes: o Lar Residencial e Centro de 

Atividades Ocupacionais que já se encontra em fase de construção e a implementação do Sistema 

de Qualidade EQUASS - European Quality Assurance for Social Services. 

No ano de 2012 reforçamos o nosso empenho em garantir a eficiência e qualidade dos serviços 

prestados, procurando a máxima satisfação das expectativas e necessidades dos nossos clientes. 

Foi-nos colocado durante todo o ano sérios desafios de mudança, que com o engenho, 

criatividade e empenho de todos os intervenientes foi possível avançar para novas formas de 

intervenção, deixando de lado metodologias e estratégias já esgotadas de fundamento, 

ultrapassando os aspetos mais frágeis da instituição. A concretização de 85,3% do Plano de 

Atividades de 2012 é prova desse empenho. 
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2 – PRINCÍPIOS DE AÇÃO E POLÍTICAS DA ORGANIZAÇÃO 

 

2.1. Missão 

O CEEONINHO existe para promover a habilitação e capacitação de pessoas com deficiência ou 

incapacidade, através de práticas inovadoras e de elevada qualidade contribuindo para uma 

sociedade inclusiva. 

2.2. Visão 

Ser reconhecida como uma instituição de referência no apoio a pessoas portadoras de deficiência 

intelectual ou incapacidade, contribuindo para uma cidadania de pleno direito, baseando a sua 

intervenção na melhoria contínua das suas práticas e na elevação da qualidade dos serviços 

prestados. 

2.3. Valores 

Solidariedade - Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos nossos serviços. 

Respeito - Respeitar a condição e características de todos os que apoiamos e daqueles que 

connosco colaboram. 

Cooperação – Esforço conjunto, um dar e receber que sejam satisfatórios para ambas as partes. 

Integridade – Respeitar os deveres e direitos de todas as partes interessadas e as regras 

organizacionais de conduta. 

Compromisso – Caminhar em direção à excelência, numa lógica de parceria e 

coresponsabilidade. 

Empreendedorismo – Pensar e criar projetos inovadores, em parceria e de forma sustentada, 

elaborados a partir de necessidades de uma sociedade mais inclusiva. 

Qualidade e Excelência – a qualidade constitui o motor de sucesso de qualquer organização. 

Uma cultura baseada na qualidade promove a eficácia e eficiência organizacional conduzindo à 

excelência dos serviços prestados. 

2.4. Política da Qualidade 

A Política da Qualidade estabelece o compromisso da Direção do CEEONINHO em particular e de 

todos os colaboradores em geral, com o cumprimento dos Princípios da Qualidade, de acordo com 

os referenciais aplicáveis, constituindo-se como documento de referência quer internamente, quer 

nas relações com os seus Clientes e outras partes interessadas. Aplica-se no planeamento, 

conceção, organização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades de 

intervenção e apoio da Instituição. 

Assim a sua política da qualidade assenta nos seguintes fatores chave: 

(…) desenvolver as suas atividades centrada no cliente, satisfazendo as suas necessidades, 

gerindo as suas expectativas e promovendo a sua qualidade de vida. 
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(…) utilizar as parcerias na sua intervenção, com várias entidades e em diferentes áreas, com o 

objetivo de melhorar a qualidade e abrangência dos serviços e contribuir para uma sociedade mais 

aberta e inclusiva. 

(…) orientar-se por um conjunto de valores e princípios baseados nos direitos e deveres de todas 

as partes interessadas. 

(…) cumprir com os requisitos legais e normativos que enquadram a sua atividade e criar sinergias 

com a comunidade que garantam a partilha de recursos e o cumprimento integral da nossa 

Missão. 

(…) desenvolver a sua atividade tendo por principio a melhoria continua na qualidade da prestação 

dos serviços, apostando na melhoria das competências dos seus colaboradores e na melhoria dos 

seus processos internos envolvendo todas as partes interessadas. 

(…) definir e cumprir com  os objetivos estratégicos e metas a longo prazo evidenciados no plano 

anual de atividades. 

2.5. Política de Recrutamento e Retenção 

Os alicerces da nossa política de recursos humanos assentam na solidez de um princípio que, 

para nós, é percebido como uma evidência: todos os colaboradores, diretos e indiretos, são ativos 

com retorno garantido. Ou seja, as pessoas são consideradas como bases de uma gestão 

sustentada, bases essas que desempenham papéis fundamentais, quer pela dedicação, quer pela 

capacidade de conferir um grau de excelência aos serviços prestados. Assim pretende-se que o 

resultado seja sempre traduzido num desempenho eficiente. 

 A consubstanciar esta atitude está uma filosofia que visa atrair, reter e desenvolver os melhores 

profissionais do mercado e do setor. Como? Através de uma lógica de permanente diagnóstico e 

satisfação das necessidades e anseios das pessoas, e na perspetiva de um contínuo 

desenvolvimento pessoal e profissional, enquadrado num excelente clima de relações humanas. 

 A valorização do colaborador pelo reconhecimento do seu trabalho e desempenho constitui uma 

das bases para a retenção dos recursos humanos. 

 Assim o processo de recrutamento do CEEONINHO, desenrola-se com base no respeito da 

igualdade de oportunidades, igualdade de género e na não discriminação, bem como pelo 

cumprimento integral da legislação nacional em vigor. Tendo em conta, que os colaboradores são 

o segredo para bem desempenharmos a nossa Missão e prestarmos serviços de qualidade aos 

nossos clientes, centrarmos o processo de recrutamento e seleção na qualificação e preparação 

dos potenciais colaboradores, valorizando as suas competências profissionais, as suas 

capacidades técnicas, suas aptidões pessoais e conhecimentos. 

2.6. Política de Ética 

A Política de Ética do CEEONINHO inspira-se nos direitos das pessoas com deficiência e 

incapacidade, e no respeito pela dignidade da pessoa humana. 
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Todos os colaboradores do CEEONINHO comprometem-se no exercício da sua atividade, 

respeitar os valores éticos e deontológicos a que estejam obrigados, orientando a sua prática para 

o cliente e para a prestação de um serviço de qualidade observando os valores e princípios éticos 

que o CEEONINHO defina e considera como orientadores da sua conduta enquanto 

colaboradores do CEEONINHO. 

2.7. Política de Participação e Envolvimento 

O CEEONINHO aposta no envolvimento ativo das partes interessadas no planeamento e 

avaliação da mesma. Para tal criou um procedimento que vem descrever as formas de 

participação e envolvimento. 

Sendo que o CEEONINHO compromete-se a: 

Divulgar as formas de participação às partes interessadas; 

Monitorizar e analisar a informação recolhida; 

Rever periodicamente os meios de participação. 

Para tal, o CEEONINHO, compromete-se a assegurar o cumprimento desta política e 

procedimento.  

2.8. Política da Confidencialidade 

A Política da Confidencialidade do CEEONINHO assenta no compromisso do cumprimento da 

legislação vigente sobre a Confidencialidade e Proteção de dados, adotando regras e métodos 

que vão ao encontro dessa necessidade. 

Para tal o CEEONINHO, compromete-se a: 

Promover o cumprimento do código de ética e do procedimento da confidencialidade, através da 

informação a todos os colaboradores da Instituição; 

Assegurar que os dados apenas são recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e 

legítimas, não podendo ser posteriormente tratados de forma incompatível com essas finalidades; 

Atuar em conformidade com as disposições legais em caso de quebra de confidencialidade. 

2.9. Política de Prevenção da Negligência, Abusos e Maus Tratos 

O CEEONINHO respeita os Direitos expressos na convenção dos Direitos das Pessoas com 

deficiência, comprometendo-se a: 

 Promover os direitos e a dignidade das pessoas; 

Informar aos colaboradores acerca de negligências, abusos e maus tratos; 

Prevenir os fatores de risco e promover fatores de proteção; 

Não compactuar com qualquer forma de abuso, negligência e maus tratos; 

Estabelecimento de regras para a comunicação de situações que configurem negligência, abuso 

e/ou maus tratos; 

Tratamento célere e imparcial das situações detetadas. 
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A Política da Prevenção de Negligência, abusos e maus tratos é transmitida a todos os 

colaboradores, bem como o procedimento de gestão dos abusos, negligência e maus tratos, para 

que todos possam compreender e cumprir com os compromissos que esta política estabelece.  

2.10. Organograma 

 

 

 

 

 

 

  
  

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente 

Manuel Sequeira Nobre 
 

CONSELHO FISCAL 
Presidente 

Silvino Domingos Vieira 
 

DIRECÇÃO 
Presidente 

Alberto da Cruz Barreiros 
 

COORDENAÇÃO GERAL 
 

GESTÃO DE 
QUALIDADE 

 

Sector Educativo 
Direção Pedagógica 

(Dr. Marco Nobre) 

 

 

Sector Ocupacional 
Direcção Técnica 

(Dr.ª Judite Rodrigo) 
 
 

Sector Social 
 
 

Sector Administrativo, Financeiro 
e Apoio Logístico 

 

Valência 
Sócio-Educativa 
 

P.I.E.E. 
CRI-Rio Maior 
 

Unidade 1 
Est. Sensorial 

CAO 
Centro de Atividades 

Ocupacionais 
 

Costura 
 

Tecelagem 
 

Carpintaria 
 

Sala CAO 
 

RSI 
Rendimento Social de 

Inserção 
 

Sector 
Reabilitação 
 

Terapia 
Ocupacional 
 

Fisioterapia 
 

Terapia da 
Fala 

 

Psicologia 
 

Serviço 

Administrativo 

Apoio Logístico 
(Transportes, Limpeza 

e Manutenção) 

Compras e 
Aprovisionamento 

Recursos Humanos 

Gestão 

Financeira 
Expediente Nutrição/ 

Alimentação 
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3 – DESEMPENHO FACE AOS OBJETIVOS TRAÇADOS 

 

De acordo com os objetivos definidos em Plano de Atividades de 2012 apresentamos os resultados das 

atividades desenvolvidas, sendo que a taxa de concretização do plano foi de 85,3%.  

Para o ano de 2012 foram definidos 6 objetivos estratégicos (OE) e 34 objetivos operacionais para os 

quais foram definidas metas, indicadores e atividades a serem implementadas em cada um deles. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Afirmar a melhoria da qualidade dos serviços a prestar aos clientes 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

As ações de melhoria foram implementadas em resposta a sugestões recolhidas através dos questionários à comunidade, 

fichas de autoavaliação dos colaboradores, ficha de sugestões, questionário de satisfação dos colaboradores e relatórios 

semestrais dos gestores de processo. As ações implementadas foram as seguintes: 

 Criação de uma Mailling List; 

 Reforço da divulgação das atividades realizadas pelo CEEONINHO nas redes sociais (Facebook); 

 Atualização do Site do CEEONINHO; 

 Foi reforçada a divulgação da Newsletter do CEEONINHO através da Mailling list, do Facebook e da Pagina web do 

CEEONINHO; 

 Procedeu-se a reformulação do regulamento do plenário de clientes contemplando com a introdução de artigo referente á 

eleição do representante do plenário de clientes, duração do mandato e procedimento para o registo das reuniões; 

 Foram reorganizados os processos individuais dos colaboradores de acordo com a IT.10; 

 Foi revisto o PQ.02 com a inclusão das reclamações verbais no normal tratamento de ações corretivas e preventivas; 

 Procedeu-se à alteração do Mod.PRH.09 com a criação de um nível de Muito Bom e consequente alteração do PQ.07; 

 Procedeu-se à alteração do Mod.PRH.13 de modo a facilitar o preenchimento do formulário; 

 Procedeu-se à retificação do Mod.PRH.07 com a redefinição de questões de difícil interpretação; 

 Procedeu-se à implementação da avaliação de desempenho com itens relacionados com o reconhecimento do trabalho 

de voluntariado efetuado pelos colaboradores; 

Indicador 

Nº de ações de melhoria 
implementadas 

Objetivo 
operacional 1 

 

Implementar 
ações de 
melhoria 

cumpriu 

≥ 3 ano 11 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Durante o ano de 2012 não foi identificada qualquer não conformidade, tendo apenas sido implementadas medidas 
preventivas e de melhoria dos serviços. 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

De acordo com os dados recolhidos durante o 1º e 2º semestre de 2012 podemos concluir que a taxa média de 
cumprimento das atividades planeadas atingida durante o ano 2012, corresponde ao valor de 93,5% (1º e 2º 
Semestre), tendo sido atingida e superada a taxa inicialmente prevista para este objetivo no plano de atividades 
que previa uma taxa inicial de cumprimento ≥ 85%. 
É de salientar que durante o ano foram ainda dinamizadas 23 atividades que não se encontravam planeadas. 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 
 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Indicador 

Nº de Não Conformidades 
detetadas 

Objetivo 
operacional 2 

 

Implementar o 
Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

cumpriu 

≥ 10 ano 0 100% 

Indicador 

Taxa de cumprimento das 
atividades planeadas 

Objetivo 
operacional 3 

 

Assegurar  o 
cumprimento 

do cronograma 
de  atividades 

cumpriu 

≥ 85 % 93,5% 100% 

Indicador 

Taxa de cumprimento das 
atividades dos PDI's 

Objetivo 
operacional 4 

 

Assegurar o 
cumprimento 

dos planos 
individuais 

cumpriu 

≥ 65 % 71,89% 100% 

Indicador 

Indice médio de satisfação 

Objetivo 
operacional 5 

 

Assegurar a 
satisfação dos 
colaboradores 

cumpriu 

≥ 65 % 65% 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Este objetivo não foi atingido devido a atrasos no envio dos questionários o que não permitiu o atempado 
tratamento dos mesmos.  

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 
Este objetivo não foi atingido devido a atrasos no envio dos inquéritos para as entidades parceiras, estando previsto 
o tratamento de dados para o início de 2013. 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Indicador 

Indice médio de satisfação 

Objetivo 
operacional 6 

 

Assegurar a 
satisfação das 

entidades 
financiadoras 

não 
cumpriu 

≥ 70 % 0 0% 

Indicador 

Indice médio de satisfação 

Objetivo 
operacional 7 

 

Assegurar a 
satisfação dos 

Parceiros 

não 
cumpriu 

≥ 70 % 0 0% 

Indicador 

Indice médio de satisfação 

Objetivo 
operacional 8 

 

Assegurar a 
satisfação dos 

familiares/ 
representantes 

dos clientes 

cumpriu 

≥ 70 % 77,46% 100% 

Indicador 

Indice médio de satisfação 

Objetivo 
operacional 9 

 

Assegurar a 
satisfação 
Clientes 

cumpriu 

≥ 80 % 98,79% 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Apostar na organização interna do trabalho, bem como no desenvolvimento das 
competências dos colaboradores 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 
Durante o ano de 2012 foram realizadas reuniões mensais de Conselho de Áreas de acordo com o cronograma 
estabelecido, sendo que apenas uma das reuniões não se realizo na data prevista, no entanto realizou-se no 
mesmo mês não colocando desta forma em causa o cumprimento do objetivo.  

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

No início de 2012 foram identificados um total de 892 arquivos localizados na secretaria, biblioteca, sala da direção, 
gabinete técnico e no arquivo da instituição os quais careciam de ser reorganizados, durante o primeiro semestre 
de 2012 foram reorganizados 64,53%, e no segundo semestre procedeu-se á reorganização de mais 25,85% do 
arquivo.  

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

Indicador 

nº de reuniões mensais 

Objetivo 
operacional 1 

 

Promover a 
realização de 
reuniões de 
Conselho de 

Áreas 

cumpriu 

≥ 1 mês 1/ mensal 100% 

Indicador 

Taxa de Reorganização do 
arquivo 

Objetivo 
operacional 2 

 

Assegurar a 
reorganização 
documental de 
todo o arquivo 
da instituição 

cumpriu 

≥ 50% 90,37% 100% 

Indicador 

Nº de reuniões 

Objetivo 
operacional 3 

 

Promover  a 
realização de 
reuniões de 

coordenação 

cumpriu 

≥ 1 mesal 1 mensal 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Este objetivo não foi atingido devido á dificuldade em disponibilizar técnicos para a implementação do referido 
gabinete. 
 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Durante o ano de 2012 foram proporcionadas 1281 horas de formação interna e externa, na qual participaram um 
total de 29 colaboradores, dos quais 12 colaboradores ultrapassaram as 35 horas de formação, o que significa que 
foi proporcionado mais do que 35h/ano de formação a 41% dos colaboradores superando a meta de 10% definida 
no objetivo. 
 

 

Indicador 

  Prazo de criação do 
gabinete de projetos 

Objetivo 
operacional 4 

 

Criar um 
Gabinete de 

Projetos 

não 
cumpriu 

≥ 31 de Março 
de 2012 

0 0% 

Indicador 

Taxa de Concretização do 
plano de formação 

Objetivo 
operacional 5 

 

Cumprir o 
plano anual de 

formação 

cumpriu 

≥ 75 % 83% 100% 

Indicador 

Nº de horas de formação a 
pelo menos 10% dos 

colaboradores 

Objetivo 
operacional 6 

 

Assegurar a 
realização de 
formação aos 
colaboradores 

cumpriu 

≥ 35h/ ano 44 h 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 
A componente das competências pessoais dos colaboradores de CEEONINHO referente ao ano de 2012 foi 
avaliada a partir da ficha de auto avaliação devidamente validades pelos avaliadores definidos pela direção do 
CEEONINHO, foi obtida uma ponderação média de 4 pontos o que representa uma classificação de BOM no que 
diz respeito ao desempenho dos colaboradores. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

Melhorar a comunicação externa, bem como a divulgação da instituição 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

A primeira edição da Newsletter do CEEONIHO foi concretizada em março de 2012 a qual foi intitulada de “O Sal 
do Ninho”, até ao final de 2012 foram editadas 4 edições da Newsletter. As várias edições foram divulgadas através 
do site do CEEONINHO, da Malling List do CEEONINHO, na página do facebook e afixado em placard na 
instituição. 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

A total renovação do site foi efetuada a 7 de Maio de 2012, com alteração do alojamento para www.ceeonhinho.pt. 
O site foi baseado na plataforma WORDPRESS, o que veio permitir a sua gestão e atualização por diversos 
intervenientes. Foi ainda criado no mesmo site uma secção destinada exclusivamente a colaboradores do 
CEEONINHO, onde foi colocada documentação de interesse interno. 

 

Indicador 

Nível de desempenho  

Objetivo operacional 
7 

 

Obter níveis 
elevados de 

desempenho dos 
colaboradores 

cumpriu 

≥ 3 4 100% 

Indicador 

 Data limite para a 
elaboração da Newsletter 

Objetivo 
operacional 1 

 

Elaboração e 
divulgação da 

Newsletter 

cumpriu 

≤ 31 de Março 
Março de 

2012 
100% 

Indicador 

Data limite para renovar o 
site 

Objetivo 
operacional 2 

 

Renovar o site 
da Instituição 

cumpriu 

= 30 de Maio 
de 2012 

7 de Maio de 
2012 

100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

http://www.ceeonhinho.pt/
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Esta listagem foi criada em Janeiro de 2012 através do email do CEEONINHO (grupo de contatos no email),a 
mailing list conta já com cerca de 210 contactos. 

 

 

 

Indicador 

Data limite para criar o 
folheto 

Objetivo 
operacional 3 

 

Elaborar 
folhetos da 
Instituição 

cumpriu 

= 30 de Março 
de 2012 

15 de Março 100% 

Indicador 

Taxa de participação da 
instituição 

Objetivo 
operacional 4 

 

Participar em 
atividades 

promovidas 
pela 

comunidade 

cumpriu 

≥ 50 % 68% 100% 

Indicador 

Data limite de elaboração 

Objetivo 
operacional 5 

 

Elaboração da 
lista de 

contactos de 
interesse para a 

instituição 

cumpriu 

≤ 31 de Março 
do 2012 

Janeiro de 2012 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

Criar novos espaços físicos, bem como apostar na manutenção e requalificação dos 
espaços e equipamentos existentes 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

A construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais encontra-se já num estado avançado de 

execução verificando-se um desvio de 21 dias em relação aos 365 dias previstos para a conclusão da fase de obra. 

Até ao momento foram executados 227 dias. 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Após alterações ao nível da coordenação geral do CEEONINHO verificaram-se atrasos na redefinição de 

responsabilidades internas no que respeita á atribuição de funções ao nível da manutenção e limpeza das 

infraestruturas, no entanto a coordenação destes serviços tem sido assegurados provisoriamente pelas direções 

pedagógica e técnica.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5 

Promover o autofinanciamento da instituição 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Indicador 

Percentagem de 
cumprimento do planeado 

Objetivo 
operacional 1 

 

Construção da 
Residencia/ 

CAO 

cumpriu 

≥ 90 % 94,3% 100% 

Indicador 

Taxa de cumprimento da 
ficha de planeamento da 

manutenção e limpeza das 
infraestruturas 

Objetivo 
operacional 2 

 

Assegurar o bom 
estado e 

conservação das 
infraestruturas e 

equipamentos não 
cumpriu 

≥ 80 % 0 0% 

Indicador 

Nº de calendários vendidos 

Objetivo 
operacional 1 

 

Assegurar a 
venda do 

calendário de 
2013 

cumpriu 

≥ 1000 1600 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Durante o ano de 2012 o CEEONINHO participou em 3 certames locais sendo eles: Tasquinhas de Rio Maior 2012; 

Frimor 2012 e nos Presépios de Sal. 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 
Em 2011, existiam 125 sócios, durante o ano de 2012 foram angariados 5 novos sócios o que representa um 

aumento de 4% do número de sócios. O valor obtido fica aquém do objetivo traçado pelo que se considera o 

objetivo como não atingido. 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

Indicador 

Nº de participações 

Objetivo 
operacional 2 

 

Participar em 
certames locais 

cumpriu 

≥ 2 3 100% 

Indicador 

Taxa de aumento 

Objetivo 
operacional 3 

 

Aumentar os 
sócios da 

instituição 

não 
cumpriu 

≥ 50 % 4% 8% 

Indicador 

Taxa de aumento da receita 

Objetivo 
operacional 4 

 

Aumentar a 
receita de 
vendas de 

artigos 

cumpriu 

≥ 10 % 78,5% 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Até 31 de Dezembro de 2012, dinamizaram-se 6 eventos/ atividades destinadas a angariar fundos, as atividades 

realizadas foram as seguintes: 

 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Atividades 
Venda dos 

Calendários 
2012 

-- 
Tasquinhas 
de Rio maior 

-- 
Campanha 

do Pirilampo 
Mágico 

Arraial dos Santos 
Populares 

Meses Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Atividades ---- ------ Frimor ---- ------ 
Venda de 

Calendários 2013 
Jantar Solidário 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6 

Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas na instituição 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Durante o ano de 2012 foram recolhidos 46 inquéritos de satisfação junto da comunidade rio-maiorense os quais 

foram posteriormente alvo de tratamento estatístico, sendo que o índice médio de satisfação da comunidade foi de 

100%, valor bastante positivo que reflete a forte implementação do CEEONINHO na comunidade riomaiorense, 

para o cálculo deste índice apenas foram tidas em conta as questões 3 e 6 do questionário, sendo que as restantes 

questões eram de resposta aberta ou não se verificavam respostas positivas ou negativas.   

 

 

Indicador 

Nº de eventos/ atividades 
para angariação de fundos 

Objetivo 
operacional 5 

 

Promover 
campanhas de 
angariação de 

fundos 

cumpriu 

≥ 2 ano 6 100% 

Indicador 

Nº de questinários  
respondidos 

Objetivo  

operacional 1 

 

Assegurar a 
participação de 
comunidade no 

preenchimento do 
inquérito de 

satisfação cumpriu 

≥ 40 46 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

Durante o ano de 2012 foram elaborados 19 conteúdos nos meios de divulgação da instituição, estes foram 

divulgados privilegiadamente, na página web da instituição, na newsletter e na rede social do facebook.  

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

Indicador 

 Nº de trabalhos/ 
participação  colaboradores/ 

clientes/ pais 

Objetivo  

operacional 2 

 

Assegurar a 
participação na 
elaboração dos 

conteúdos nos meios 
de divulgação da 

instituição  
cumpriu 

≥ 1 mês 1,5 100% 

Indicador 

Taxa de participação nas 
atividades em que são 

convidados 

Objetivo  

operacional 3 

 

Assegurar 
participação dos 

parceiros e 
entidades 

financiadoras nas 
atividades cumpriu 

≥ 50 % 55% 100% 

Indicador 

Taxa de participação 

Objetivo operacional 
4 

 

Assegurar a 
participação dos 

familiares nas 
atividades como 

convidados  
cumpriu 

≥ 30 % 73% 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 



   Relatório de Atividades e Contas 2012 

Mod.PGM.07/0                                                                                                                Página 21 de 37 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

META/ INDICADOR RESULTADO TAXA DE REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicador 

taxa de participação 

Objetivo 
operacional 5 

 

Assegurar a 
participação 

dos familiares 
nas reuniões 

cumpriu 

≥ 50 % 94,59% 100% 

Indicador 

Taxa de participação dos 
clientes famílias na 

elaboração/ revisão do PDI 

Objetivo  

operacional 6 

 

Assegurar a 
participação dos 
clientes/ familias 
na elaboração/ 
revisão do PDI 

cumpriu 

≥ 60 % 93,2% 100% 

Valor de 2011 

Não aplicavel 

Valor de 2011 

Não aplicavel 
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4 – PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

4.1. Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes 

O questionário de avaliação da satisfação dos Clientes versou um conjunto de temáticas relativas 

ao modo como o cliente perceciona a organização e o serviço que lhe é prestado de modo aferir o 

grau de satisfação com a organização, o serviço prestado e as atividades que lhe são 

proporcionadas.  

Durante os meses de junho e julho foram distribuídos os questionários de satisfação dos clientes 

ao responsável de setor para serem posteriormente entregues em mão aos clientes do 

CEEONINHO. 

Foram distribuídos 15 questionários num total de 30 clientes, tendo estes sido seriados de acordo 

com a sua capacidade para efetuar o preenchimento do questionário.  

Relativamente ao tratamento dos dados, estes foram efetuados de forma global e não de forma 

individualizada, o que significa que o anonimato do cliente foi respeitado. 

O Índice Médio de Satisfação dos Clientes foi de 98,79%, o qual poderemos considerar como 

bastante positivo. 

4.2. Avaliação do Grau de Satisfação do Familiares dos Clientes 

Durante o período de março/ abril, foram distribuídos os questionários de satisfação dos familiares, 

de forma a aferir o grau de satisfação dos familiares dos nossos clientes. 

Os questionários foram entregues em mão pelo Gestor da Qualidade ao responsável da resposta 

social, o qual remeteu aos familiares dos clientes e ficou responsável pela recolha dos 

questionários após o seu preenchimento, durante este mesmo período. 

Foram distribuídos 25 questionários tendo sido recolhidos, ao todo, 22 questionários que foram 

analisados pelo Gestor da Qualidade. 

O Índice Médio de Satisfação dos Familiares foi de 77,46%. O valor obtido é considerado como 

positivo, no entanto será de continuar os esforços na melhoria da qualidade dos serviços no 

sentido do aumentar a taxa de satisfação dos familiares de clientes do CEEONINHO.  

4.3. Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores 

A avaliação da satisfação dos colaboradores versou um conjunto de temáticas relativas ao modo 

como o colaborador perceciona a organização de modo aferir o grau de satisfação com a 

organização e de motivação sobre as atividades que desenvolve.  

O questionário foi apresentado aos colaboradores, em reunião geral, a fim de os mesmos 

tomarem conhecimento bem como apresentarem algumas sugestões, tendo sido informados sobre 

a importância de responderem com o maior rigor e honestidade, o facto de não existirem 
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respostas certas ou erradas relativamente a qualquer um dos itens e ainda a natureza confidencial 

das questões.  

Relativamente ao tratamento dos dados, estes foram efetuados de uma forma global e não de 

forma individualizada, o que significa que o anonimato do colaborador é respeitado.  

O Índice Médio de satisfação dos colaboradores foi de 64,54%. Dada a importância das relações 

de trabalho internas enquanto variável moderadora da relação entre os conflitos e o bem-estar 

subjetivo, esperamos que este estudo reforce a importância de melhorar a comunicação interna 

versus relações de trabalho.  

4.4. Avaliação do Grau de Satisfação da Comunidade 

Durante o mês de junho, foram distribuídos os questionários à comunidade, de forma a aferir a 

perceção que a comunidade tem do CEEONINHO. 

Os questionários foram distribuídos de forma aleatória e em mão junto de pessoas da comunidade 

aproveitando algumas iniciativas da instituição na comunidade de Rio Maior. 

Os questionários foram distribuídos e recolhidos por colaboradores do CEEONINHO e 

posteriormente entregues ao Gestor da Qualidade para tratamento dos dados.    

Foram recolhidos, ao todo, 46 questionários que foram analisados pelo Gestor da Qualidade. 

O Índice Médio de Satisfação da comunidade é de 100%, o IMS foi calculado tendo em conta as 

questões 3 e 6, sendo que nas restantes questões não se verificavam respostas positivas e ou 

negativas pelo que foram tratadas de forma individualizada. 

 

5 – PARCERIAS 

As Parcerias assumem um papel fulcral na vida da organização e constituem-se como parte 

integrante da estratégia organizacional. 

Tal como definido na Política de parcerias, a Instituição atua e procura constantemente 

desenvolver parcerias para responder às necessidades de recursos existentes, aumentar a 

capacidade de resposta da Instituição, promover a inovação e um contínuo de serviços aos 

clientes. 

A experiência tem revelado que as questões da qualidade de vida e da inclusão social são 

demasiado complexas e abrangentes para serem resolvidas por uma única Instituição. Por esse 

motivo, é necessário adotar abordagens a vários níveis e inclusivas com base em parcerias. 

Torna-se fundamental gerar um maior envolvimento e aprofundar a relação com os parceiros, 

sendo todos alvos de um protocolo ou Acordo de Parceria. 

Assim, durante o ano de 2012 foram mantidas e consolidadas as parcerias já existentes, sendo 

intenção da instituição a manutenção das mesmas para o próximo ano. 
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A Avaliação Interna das parcerias, assume um papel importante, na medida em que reflete o valor 

acrescentado que cada parceria assume para a organização, cujo os resultados passamos a 

transcrever: 

Parceiros Área Intervenção Protocolo/Acordo/Declaração 
Relação 

Institucional 
Avaliação 

Final 

Rede Social Social 
Ata de Constituição /Regulamento 

Interno 
Social II 

Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior 

Desporto Protocolo de Cooperação Desporto II 

Escola Superior de Educação de 
Santarém 

Estagiários Protocolo Estagiários II 

Banco Alimentar de Santarém Bens Alimentares Acordo 
Bens 

Alimentares 
I 

Programa Comunitário de Apoio 
Alimentar a Carenciados 

(PCAAC) 
Bens Alimentares Protocolo 

Bens 
Alimentares 

II 

Escola de Desporto Adaptado Desporto Adaptado Protocolo de Parceria 
Desporto 
Adaptado 

II 

Instituto Ótico Saúde Protocolo de Parceria Comercial Saúde -- 

UDIPSSSANTARÉM Social Associados Social II 

UNICRISANO Social Declaração Associados Social II 

Instituto da Solidariedade e 
Segurança Social de Santarém 

Entidade 
Financiadora 

Acordo de Cooperação 
Entidade 

Financiadora 
N/A 

Instituto de Emprego e Formação 
Profissional 

Emprego Termo de responsabilidade Emprego II 

Associação H2O Apoio Juvenil Termo de Parceria Apoio Juvenil I 

Câmara Municipal de Rio Maior 
Desporto e 
Recreação 

Contrato Programa 
Desporto e 
Recreação 

II 

 
I – Acrescenta valor à instituição assegurando integralmente as necessidades da instituição no que diz respeito à área de intervenção. 
II - Acrescenta valor à instituição assegurando Parcialmente as necessidades da instituição no que diz respeito à área de intervenção. 

 
 

Na relação com a comunidade salienta-se ainda a participação da equipa técnica do CEEONINHO 

em grupos de trabalho nomeadamente: 

 Comissão alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Rio Maior, fazendo-se 

representar por um técnico de Serviço Social; 

 Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Rio Maior, fazendo-se 

representar por dois técnicos de Serviço Social; 

 Núcleo executivo da Rede Social de Rio Maior; 
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6 - COLABORADORES  

No ano 2012 fizeram parte dos quadros de pessoal do CEEONINHO 29 colaboradores.  

É de salientar que alguns colaboradores exercem funções em mais do que uma resposta 

social/serviço. 

Importa referir a sua distribuição segundo os níveis de qualificação: 

 
Nível I – segundo ciclo do ensino básico; Nível II – 3º ciclo do ensino básico; Nível III- ensino secundário completo; Nível IV – ensino 
secundário completo obtido por curso de dupla certificação; Nível V – qualificação de nível pós secundário não superior; Nível VI – 
licenciatura; Nível VII – mestrado; Nível VIII – doutoramento;  

  

Formação e desenvolvimento de competências: 

No ano de 2012 foram realizadas 15 ações de formação, das 18 ações previstas no plano Anual 

de Formação, perfazendo um total de 1281 horas de formação. Apesar de não se terem realizado 

3  ações de formação, a taxa de concretização do plano anual de formação foi de 83%, obtendo-

se um índice de participação dos colaboradores envolvidos na prestação dos serviços aos 

clientes, de 100%. 

Ao longo do ano foi dada a possibilidade para que os colaboradores realizassem ações de 

formação no exterior, durante o seu período normal de trabalho, para desenvolvimento de 

competências. 

Considera-se como aspeto muito positivo o facto de 12 colaboradores do total de 29, envolvidos 

na prestação dos serviços aos clientes ultrapassaram as 35 horas de formação. 

É de salientar que todas as ações de formação realizadas não envolveram custos para a 

Instituição, ou seja através da articulação com uma entidade promotora de formação profissional 

do Concelho de Rio Maior, foi possível promover a participação dos colaboradores em ações de 

formação externa em horário pós-laboral.  

Quadro Resumo do Plano Anual de Formação 

Nº de ações de formação planeadas 18 

Nº de ações de formação realizadas 15 

Taxa de Concretização do Plano 83% 

Nº de ações realizadas/ avaliadas eficácia 6 

Nº de ações consideradas/ avaliadas eficazes 6 

Nº total de horas de formação 1281 

Nº de Colaboradores envolvidos na prestação dos serviços aos clientes que 
frequentaram formação 

29 

Percentagem de Colaboradores da Instituição envolvidos na prestação dos serviços 
aos clientes que frequentaram formação 

100% 

Nº de Colaboradores envolvidos na 
formação/desenvolvimento por nível de 
Qualificação 

Nível 
I 

Nível 
II 

Nível 
III 

Nível 
IV 

Nível 
V 

Nível 
VI 

Nível 
VII 

Nível 
VIII 

3 6 7 0 0 9 2 0 

Percentagem de Colaboradores envolvidos na 
formação / desenvolvimento por nível de 
Qualificação 

10% 17% 31% 0% 0% 34% 7% 0% 
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7 – PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO 

 

Com as exigências do mundo atual, o sucesso de qualquer instituição passa pelo empenho e 

envolvência nas dinâmicas organizacionais, constituindo a qualidade, o motor de sucesso. Uma 

cultura baseada na qualidade promove a eficácia e eficiência organizacional conduzindo à 

melhoria e excelência dos serviços prestados. 

Assim e de acordo com a filosofia da instituição no sentido de caminhar para uma organização de 

referência no apoio a pessoas com deficiência/ incapacidade, importa pensar e criar projetos 

inovadores e de forma sustentada, elaborados a partir de necessidades de uma sociedade mais 

inclusiva. 

Nesta sequência e durante o ano de 2012 estiveram em curso alguns projetos, verificando-se 

também algumas novas candidaturas em diversos níveis de intervenção como sejam: 

 Lar Residencial e um Centro de Atividades Ocupacionais em curso – enquadrado no Programa 

Operacional Potencial Humano, Medida 6.12 (Apoio ao Investimento em Respostas Integradas de 

Apoio Social) tratando-se de duas respostas sociais diferenciadas a funcionar no mesmo edifício. 

Ultrapassadas algumas barreiras burocráticas, as obras decorrem de acordo com o tempo conjeturado 

estando a data final de construção prevista para o final do mês julho 2013; 

 

 Sistema de Gestão da Qualidade em curso – enquadrado no Programa Operacional Potencial 

Humano, Medida 6.4 (Qualidade dos Serviços e das Organizações) que consiste num conjunto de 

ações de consultoria, no âmbito do Programa Arquimedes, que visa conferir um certificado de 

qualidade, às organizações que intervêm na área da Reabilitação, visando a implementação de um 

sistema de qualidade EQUASS – European Quality Assurance for Social Services Nível I. Estamos 

presentemente  a aguardar Auditoria Externa em Abril de 2013;  

 

 Projeto da Horta Urbana promovido pela Câmara Municipal de Rio Maior 

Como outros municípios, também o de Rio Maior aliou-se ao projeto das hortas urbanas que tem como 

principais objetivos promover qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável na atual e difícil 

conjuntura social, pretendendo recriar a ligação entre o campo e a cidade e incentivar o contato com a 

natureza.  

Assim, em novembro de 2011 foram abertas as candidaturas para a atribuição das hortas, ao qual o 

CEEONINHO apresentou a sua candidatura.  

A 25 de abril de 2012 a Câmara Municipal de Rio Maior realizou uma cerimónia, marcando o início do 

projeto “Horta Maior” – Hortas Urbanas de Rio Maior. Neste dia foram anunciadas as primeiras 31 

parcelas atribuídas do total de 44 disponíveis, tendo sido O CEEONINHO uma das candidaturas 

selecionadas, sendo-nos concedida uma das parcelas para exploração como horta.  

Desde o início do mês de maio que o CEEONINHO tem “explorado” a horta, concedida pelo projeto, 

revelando-se uma mais-valia para os clientes da instituição uma vez que lhes permite ter um contato 

diferente com a natureza e aprender a origem de alguns alimentos assim como algumas técnicas de 

cultivo, contribuindo para a promoção do seu bem-estar e inclusão social; 
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 Colónia Férias 2012 – Praia da Silveira (Torres Vedras) - decorreu de 10 a 14 de Setembro de 

2012, tendo sido efetuado a Candidatura ao Instituto Nacional para a Reabilitação em fevereiro de 2012, 

ao “Programa de Financiamento às ONG´S 2012”, não sendo aprovado. 

Por considerarmos que este tipo de atividades de Inclusão Social representa um enorme 

enriquecimento pessoal para a nossa população, contribuindo para a igualdade de oportunidades no 

acesso a atividades de férias e por termos a consciência de que nem sempre as estruturas familiares 

dispõem de condições económicas para poderem desenvolver este tipo de atividades, assumiu a 

instituição a responsabilidade de proporcionar cinco dias de colónia de férias em espaço Balnear, 

visando diversificar o atendimento e qualificar os seus serviços. 

Assim sendo desenvolveram-se para além das respetivas atividades balneares, uma série de 

experiências que permitiram despertar a curiosidade, o pensamento crítico, o espírito de iniciativa e 

criatividade em ambiente de lazer, momentos que tivemos oportunidade de registar. 

 

 27ª edição das Tasquinhas 2012 ( Evento Anual) -  As "Tasquinhas Rio Maior são  um evento 

gastronómico promovido pela Câmara Municipal de Rio Maior, desde 1986, que anualmente atrai 

imensa gente, onde a instituição se faz representar há já alguns anos com a exploração de uma  

Tasquinha, com o objetivo de angariar alguns fundos no sentido de fazer face às enormes dificuldades 

com que se depara na conjuntura atual, contando com a colaboração e empenho da Direção,  familiares 

dos nossos clientes, colaboradores e comunidade local sensível  a esta causa. Para além do objetivo 

financeiro esta atividade visa igualmente a promoção da instituição junto da comunidade em que se 

insere. 
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8 - APRECIAÇÃO GLOBAL 

Durante o ano de 2012 o CEEONINHO deu resposta a 111 crianças/ jovens e adultos com 

deficiência intelectual e multideficiência. O número de clientes apoiados tenderá aumentar no 

futuro, tendo em conta a lista de espera do CAO, a qual é de 15 clientes e com a finalização da 

construção e entrada em funcionamento do Lar Residencial com capacidade para mais 24 

clientes. 

A prestação de serviços proporcionados pelo CEEONINHO envolve diretamente um conjunto de 

partes interessadas, clientes, familiares, colaboradores, parceiros e entidades financiadoras. Na 

avaliação da satisfação das partes referidas, excetuando os parceiros e entidades financiadoras 

(devido a dificuldades no envio e receção dos questionários) foi obtida uma média global de 

85,19%, o que poderemos considerar com um bom indicador do desempenho da organização. 

No sentido de melhorar continuamente os serviços prestados, o CEEONINHO tem apostado no 

desenvolvimento e implementação de ações que facilitem a participação ativa de todas as partes, 

o planeamento da instituição assim como a gestão da qualidade dos serviços através da 

implementação do sistema de gestão da qualidade EQUASS. 

A taxa de concretização dos objetivos previstos no Plano Anual de Atividades foi de 85,3%, sendo 

de realçar de entre os vários objetivos os mais relevantes, dos quais destacamos: 

 A taxa de cumprimento das atividades planeadas em 93%; 

 A taxa de cumprimento da implementação dos PDI’s em 71,89%; 

 A avaliação do grau de satisfação dos clientes, familiares e colaboradores; 

 A elevada taxa de concretização do plano de formação em 83%; 

 O elevado número de horas de formação proporcionada aos colaboradores (1281horas); 

 O reforço dos meios de divulgação da instituição com a total renovação do site, dinamização 

da página web, do facebook e a elaboração da Newsletter “O Sal do Ninho”; 

 A construção de novos espaços físicos, Lar residencial e CAO, a qual irá representar uma 

significativa melhoria da qualidade dos serviços. 

Não obstante os resultados relatados neste relatório, consideramos que a atividade desenvolvida 

foi de encontro aquilo que se encontra definido na Missão e Visão da instituição com o profundo 

respeito pelos valores instituídos. 

Tendo em conta os resultados obtidos na avaliação de desempenho dos vários processos, o 

cumprimento do plano de atividades bem como a avaliação positiva feita aos parceiros, conclui-se 

que o trabalho feito pelo CEEONINHO é de extrema importância revelando-se essencial a 

continuidade de todos os serviços prestados à comunidade 

Aprovado a 14 de Março de 2013, em Assembleia-geral. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Anexo I 

Parecer do Concelho Fiscal 
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Anexo II 

Relatório de Contas 2012 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "O NINHO" 

          SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 
  

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

          
  2010 2011 2012 

Variação 
2011-2012  

  2010 2011 2012 

          
CAO 175.587,72 176.290,80 177.871,80 1% 

 
Donativos:       

RSI 93.514,52 92.614,68 92.942,24 0% 
 

   dinheiro 4.930,99 16.340,72 15.664,09 

PIEF 0,00 0,00 6.005,41   
 

   espécie 8.003,46 10.666,06 87.448,83 

DREL - Cooperação 59.709,18 60.503,59 47.120,13 
-11%  

  12.934,45 27.006,78 103.112,92 

DREL - PIEE 60.170,01 77.303,87 75.695,46 
 

        

CM Rio Maior 46.936,47 25.576,63 31.773,84 24% 
 

Subsídios investimento 5.500,00 5.500,00 1.900,00 

IEFP 11.370,28 8.067,44 11.006,38 36% 
 

Juros depósitos bancários 151,92 79,54 106,95 

Cursos EFA 84.284,77 243.570,43 14.666,14   
 

Outros 82,95 14,20 611,85 

Outros 2.400,00 7.573,09 13.044,83   
 

        

        
  

TOTAIS 18.669,32 32.600,52 105.731,72 

TOTAIS 533.972,95 691.500,53 470.126,23 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "O NINHO" 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS GASTOS COM PESSOAL 

    
      

  2010 2011 2012 
 

  2010 2011 2012 
Variação 

2011-2012 

        
      

Electricidade 3.372,45 4.173,23 4.767,32 
 

Remunerações certas 298.808,08 294.213,34 299.875,48   

Combustíveis 9.273,06 11.116,01 10.925,01 
 

Remunerações adicionais 25.833,56 25.815,50 26.223,02   

Ferramentas e utensilios 736,19 1.258,06 2.357,51 
 

Estágio profissional 9.429,64 9.644,61 0,00   

Material de escritório 3.480,37 2.795,05 1.122,38 
 

Encargos s/ remunerações 57.379,72 57.265,86 59.471,48   

Rendas 9.204,11 12.796,19 6.573,30 
 

Seguro acidentes trabalho 2.824,10 3.687,41 3.924,39   

Comunicação 4.578,97 4.265,27 4.728,05 
 

          

Seguros 2.044,92 2.014,16 1.893,44 
 

TOTAIS 394.275,10 390.626,72 389.494,37 0% 

Deslocações 1.150,08 753,03 125,59 
 

Peso - % 65% 53% 62%   

Honorários 47.990,00 37.690,90 39.289,55 
 

 

    
Contencioso e notariado 121,62 844,62 197,82 

      
Conservação e reparação 7.893,20 3.575,18 4.871,91 

      Publicidade 144,60 204,13 193,92 

      Limpeza 2.830,25 2.148,45 2.115,69 

      Trabalhos especializados 26.298,11 134.820,29 29.582,89 

      Activid. desportivas e culturais 2.100,00 1.153,84 5.508,99 

      Colónia de férias 1.320,60 1.302,65 1.316,00 

      Outros 149,00 98,22 126,68 

      
    

      TOTAIS 122.687,53 221.009,28 115.696,05 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "O NINHO" 

 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS COMPARADAS 
 

     

  2010 2011 2012 
Variação 

2011-
2012 

  
    

RENDIMENTOS         

72 - Prestações serviços 28.063,23 43.906,49 40.502,01 -8% 

75 - Subsídios e doações 546.907,40 718.507,31 573.239,15 -20% 

78 - Outros rendimentos e ganhos 5.734,87 5.593,74 2.618,80 -53% 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 580.705,50 768.007,54 616.359,96 -20% 

GASTOS         

61 - Custo matérias consumidas 16.620,64 23.707,59 92.992,07 292% 

62 - Forn. e serviços externos 122.687,53 221.009,28 115.696,05 -48% 

64 - Gastos com pessoal 394.275,10 390.626,72 389.494,37 0% 

63 - Depreciações 14.222,23 14.265,28 8.600,82 -40% 

68 - Outros gastos e perdas 57.293,53 93.491,77 15.548,65 -83% 

TOTAL DOS GASTOS 605.099,03 743.100,64 622.331,96 -16% 

        
 

        
 

RESULTADO LÍQUIDO -24.393,53 24.906,90 -5.972,00   
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CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "O NINHO" 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR CENTROS DE CUSTO 

31 DE DEZEMBRO DE 2012 

          

  

VALÊNCIAS TOTAL 

CEE CAO RSI PIEF PIEE Curso - EFA 
Unidades 
Móveis de 

Saúde 

Sistema da 
Qualidade  

RENDIMENTOS                   

72 - Prestações serviços 2.882,59 37.619,42             40.502,01 

75 - Subsídios e doações 61.251,08 294.434,00 92.942,24 6.005,41 75.695,46 14.666,14 15.200,00 13.044,83 573.239,15 

78 - Outros rendimentos e ganhos 261,88 2.356,92             2.618,80 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 64.395,55 334.410,34 92.942,24 6.005,41 75.695,46 14.666,14 15.200,00 13.044,83 616.359,96 

GASTOS                   

61 - Custo matérias consumidas 9.299,21 83.692,86             92.992,07 

62 - Forn. e serviços externos 4.274,95 38.474,56 10.075,57 427,07 39.614,69 9.784,38   13.044,83 115.696,05 

63 - Gastos com pessoal 51.144,32 197.986,92 82.871,52 5.578,34 36.101,45 199,35 15.612,47   389.494,37 

64 - Depreciações 860,08 7.740,74             8.600,82 

68 - Outros gastos e perdas 1.086,62 9.779,62       4.682,41     15.548,65 

TOTAL DOS GASTOS 66.665,18 337.674,70 92.947,09 6.005,41 75.716,14 14.666,14 15.612,47 13.044,83 622.331,96 

                    

RESULTADO LÍQUIDO -2.269,64 -3.264,36 -4,85 0,00 -20,68 0,00 -412,47 0,00 -5.972,00 
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Entidade: Centro de Educação Especial "O Ninho" 
  

Demonstração de resultados por naturezas para o período findo em 31 de Dezembro de 2012 

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS 

 
2012 2011 

 
Vendas e serviços prestados 40.502,01 43.906,49 

 
Subsídios, doações e legados à exploração:     

 
     ISS, IP 276.819,45 268.905,48 

 

     Outras Entidades Públicas 193.306,78 422.595,05 
 

     Outras Entidades Privadas 103.112,92 27.006,78 
 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -92.992,07 -23.707,59 
 

Fornecimentos e serviços externos -115.696,05 -221.009,28 
 

Gastos com o pessoal -389.494,37 -390.626,72 
 

Outros rendimentos e ganhos 2.618,80 5.593,74 
 

Outros gastos e perdas -15.548,65 -93.491,77 
 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 

impostos 
2.628,82 39.172,18 

 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -8.600,82 -14.265,28 
 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos) 
-5.972,00 24.906,90 

 

Resultado antes de impostos -5.972,00 24.906,90 
 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 
 

Resultado líquido do período -5.972,00 24.906,90 
 

 DIRECÇÃO   

 
    

 

 TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS  
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