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I – INTRODUÇÃO 

 

O presente documento, Plano de Atividades 2023 do Centro de Educação Especial do Concelho de Rio 

Maior O Ninho (CEEONINHO), pretende refletir sobre aquilo que será a estratégia da Instituição para o 

ano de 2023, descrevendo sucintamente as atividades programadas para o próximo ano.  

Independentemente da imposição legal, o Plano de Atividades assume particular importância enquanto 

instrumento previsional de gestão e documento estruturante da atividade do CEEONINHO, pois é nele 

que se encontra definida a estratégia e se apresenta a programação das atividades a desenvolver na 

prossecução dos objetivos estratégicos, da missão, da visão e dos valores do CEEONINHO, indo ao 

encontro daquilo que são as necessidades e espectativas das pessoas apoiadas. 

Assim, o plano pretende consolidar uma orientação para a qualidade dos serviços prestados, para a 

inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade e para a sustentabilidade da organização de forma a 

contribuir para uma sociedade mais inclusiva e com maior responsabilidade social. 

O ano de 2023 avizinha-se como um grande desafio à sustentabilidade da instituição, os impactos da 

subida da inflação de 2022 assim como a o nível de inflação previsto para 2023 irá certamente criar 

constrangimentos e desafios no equilíbrio financeiro do CEEONINHO.  

Após a reconversão e qualificação do espaço sede importa agora consolidar a transição da resposta social 

de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) para Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão 

(CACI) das duas unidades existentes dando resposta às exigências e desafios colocados pela Portaria 

70/2021 ao nível das metodologias de intervenção, este será um dos grandes desafios para 2023. 

Atendendo à sua missão e atribuições, o CEEONINHO prossegue uma atividade centrada no apoio às 

pessoas com deficiência assim como a públicos em situação de vulnerabilidade e de risco de exclusão 

social.  

Mesmo tendo em conta todos os constrangimentos que poderão surgir o Plano de Atividades 2023 

assume-se como instrumento previsional de gestão e documento estruturante da atividade da Instituição, 

pois é nele que se encontra definida a estratégia e se apresenta a programação das atividades a 

desenvolver na prossecução dos objetivos estratégicos, da missão, da visão e dos valores do CEEONINHO, 

indo ao encontro daquilo que são as necessidades e espectativas das pessoas apoiadas. 

Serão mantidas todas as respostas sociais de apoio às pessoas com deficiência, duas unidades de Centro 

de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI 1 e CACI 2), Lar Residencial, Resposta Socioeducativa e 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). Nas respostas de apoio social e acompanhamento social é 

aguardada orientação da tutela e entidades financiadoras relativa à continuidade em 2023 dos programas 
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Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G (CLDS4G), Programa Operacional de Apoio ás Pessoas Mais 

Carenciadas (POAPMC) e o programa INCORPORA apoiado pela Fundação La Caixa. 

Apesar dos desafios previstos para o ano de 2023, a instituição mantém o seu compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados contando para isso com a colaboração e dedicação de colaboradores, 

dirigentes e de todos os que se solidarizam com a causa do CEEONINHO. A sua disponibilidade, 

profissionalismo e defesa da reputação e bom nome da Instituição serão decisivos para a concretização 

dos objetivos e da missão do CEEONINHO.  



   Plano de Atividades e Orçamento 2023  

Mod.PGM.07/0                                                                                                                    Página 6 de 39 

II – Enquadramento Institucional 

2.1. Síntese Histórica 

 

O CEEONINHO é uma Instituição Particular de Solidariedade Social reconhecida como Pessoa Coletiva de 

Utilidade Pública sem fins lucrativos, que apoia crianças e jovens e adultos com dificuldades cognitiva, 

motoras do Concelho de Rio Maior e algumas zonas limítrofes. 

Em outubro de 1979, o Centro de Educação Especial O Ninho inaugurou provisoriamente as suas 

instalações, cedidas pela empresa Carnes Nobre, recebendo na altura 23 alunos, em regime de semi-

internato, provenientes de todo o Concelho de Rio Maior. 

A 23 de Janeiro de 1984, transfere-se para as instalações no largo Padre Quartilho, cedidas 

protocolarmente pela então Cooperativa de Olivicultores e pela Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior, 

alargando assim o seu atendimento a uma população de 40 alunos. 

Funcionando objetivamente com base no apoio, educação e integração social dos seus alunos, 

desenvolveu ao longo de quatro décadas, atividades que contribuíram para a sua implementação como 

organismo local, vocacionado para a concretização de objetivos socialmente úteis. 

Durante o ano letivo de 1988/89, após o registo de um número considerável de jovens com Necessidades 

Educativas Especiais, desenvolveram-se esforços junto das entidades competentes para a criação de uma 

estrutura interna que permitisse o apoio complementar necessário à população portadora de deficiência 

do concelho. 

Face às exigências verificadas desde então, tomaram forma três valências distintas, quer na população, 

quer no atendimento, diversificando o apoio prestado em quatro vertentes específicas: a valência 

Socioeducativa (1979), o Centro de Recursos para a Inclusão (2008), o Centro de Atividades Ocupacionais 

(1989) e o Lar Residencial para Pessoas com Deficiência (2014). 

No ano de 2020, são concluídas obras de melhoramento no edifício sede da instituição com vista ao 

aumento da capacidade de resposta em Centro de Atividades Ocupacionais. 

No ano de 2021 o Centro de Atividades Ocupacionais é reconvertido em Centro de Atividades e 

Capacitação para a Inclusão (CACI), é também neste ano que é inaugurada uma segunda unidade CACI a 

funcionar no edifício sede da instituição aumentando a capacidade de resposta desta estrutura de 30 para 

58 clientes. 
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2.2. Órgãos Sociais 

Direção 

Presidente: Alberto da Cruz Barreiros 

Vice-Presidente: Armando Rodrigues Monteiro 

Tesoureiro: Maria Salomé Livramento Correia Cameiro 

1º Secretário: Maria Teresa Lopes da Silva Pulquério Pinto 

2º Secretário: Paulo Jacinto Correia de Almeida 

1º Vogal: Hilário Silva Santos 

2º Vogal: Urminda Serra Martins Figueiredo 

Suplente: Filipe Manuel Maurício Pratas 

Suplente: Pedro Samuel Rafael Nogueira 

Suplente: Cidália Maria da Silva Arsénio Marques 

Suplente: Vítor Manuel Canadas Pereira 

Suplente: João de Deus Leiria Lima 

Suplente: Maria Isabel L. Azinhais de Lima 

Assembleia Geral 

Presidente:  Alexandre Miguel Vitorino Jacinto 

1º Secretário: João Narciso Verde da Costa 

2º Secretário: Maria da Nazaré Ribeiro Lemos 

Suplente: José Manuel da Silva Neves 

Conselho Fiscal 

Presidente: Silvino Domingos Vieira 

1º Secretário: Carlos Alberto Narciso Pinto 

2º Secretário: Fernando Pereira Caetano 
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2.3 Organograma Organizacional 

A estrutura organizacional da instituição é a seguinte: 

 

 
  

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente 

 

CONSELHO FISCAL 
Presidente 

 

DIREÇÃO 
Presidente 

 

DIREÇÃO GERAL 

GESTÃO DE 
QUALIDADE 
 

Setor Educativo 
Direção Pedagógica 

 

Apoio à Deficiência 
(adultos) 

Direção Técnica 
 

 
Setor Social 

 

Setor Administrativo, Financeiro e Apoio 
Logístico 

 

Valência 
Socioeducativa 

 

CRI 
Centro de 
Recursos 

para a 
Inclusão 

 Unidade 1 

VSE 

CACI 2 
Centro de 

Atividades e 
Capacitação 

para a 
Inclusão 

 

Setor de 
Reabilitação e 
Capacitação 

 

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 

CLDS 4G 
Contrato Local de 
Desenvolvimento 

Social 
 

Lar 
Residencial 

 

POAPMC 
Programa 

Operacional de 
Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas 

 

CACI 1 
Centro de 

Atividades e 
Capacitação 

para a 
Inclusão 

 

INCORPORA 

Programa 

INCORPORA 

Serviço 

Social 
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2.4. Visão, Missão, Princípios e Valores 

 

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. 

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. 

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. 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

A Política de 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. 

O CEEONINHO…. 

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

partes interessadas. 

(…) desenvolve as suas atividades centradas no cliente, satisfazendo as suas necessidades, gerindo 

as suas expectativas e promovendo a sua qualidade de vida. 

(…) utiliza 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. 

 (…) cumpre 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.  
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III – Recursos Humanos e Materiais 

3.1. Recursos Humanos 

Colaboradores Nº Colaboradores Nº Colaboradores Nº 
      

Diretor Geral (a)  1 Fisioterapeuta 1   

Diretor Pedagógico (a) 1 Educador Social 2 
Monitores de Atividades 

Ocupacionais 
7 

Diretor Técnico (a) 2 Gestor de Empresas (CLDS4g) 1 Assistente Administrativa 1 

Psicólogo 6 Técnica Superior de Educação 1 Ajudantes de Acão Direta 8 

Terapeuta Ocupacional   3 Cozinheira 1 Auxiliar de Serviços Gerais 12 

Terapeuta da Fala  4     

Técnica de Serviço Social 2     

a) Técnicos que acumulam funções 
 

Vínculo Contratual 
  

Efetivos: 30 | A Termo: 20 | Trabalhadores Independentes: 1 | Estágio Emprego: 0 
 

TOTAL DE COLABORADORES: 50 

 

3.2. Recursos Materiais e Físicos 
Edifício Sede do CEEONINHO (Largo Padre Quartilho) 

 

Rés de Chão 
 

1 Átrio 
1 Sala de Atividades “espaço aprender” 
1 Sala de Atividades “espaço atividades artesanais” 
1 Sala de Atividades “espaço projeto” 
1 Sala de Atividades “espaço oficina” 
1 Sala de Estimulação Sensorial /Psicomotricidade  
3 Instalação Sanitária /Balneário 
1 Sala de convívio 
1 Ginásio 

1 Refeitório 
1 Instalação Sanitária adaptadas a pessoas com mobilidade 
condicionada  
1 Sala de convívio  
1 Cozinha 
1 WC funcionários 
1 Vestiário para funcionários 
1 Despensa 
1 Espaço de Recreio 

 

1º Andar 
 

1 Sala de reuniões e Biblioteca 
1 Sala de Atividades TIC  
1 Secretaria 

3 Gabinete técnico 
1 Arquivo 
1 Instalações sanitárias adaptada  

 

Edifício do Lar Residencial e Ocupacional – O Ninho (Rua do Matadouro – Rio Maior) 
 

Lar Residencial 

10 Quartos duplos 
4 Quartos Individuais 
9 WC’s 

1 Sala de Estar 
1 Sala de Vigilante 

 

Centro de Atividades Ocupacionais 

5 Salas de Atividades 
2 Sanitários 

1 Sala de apoio técnico terapêutico 

 

Espaços Comuns 

1 Ginásio 
2 Balneários 
6 WC’s 
1 Refeitório 
1 Sala de Estar 
1 Cozinha e dispensas 

1 Sala de pessoal 
1 Receção 
4 Salas administrativas/ técnicas 
1 Sala de Snoezelen 
1 Arrecadação 

 

Transportes 

3 Viatura com 9 Lugares 
3 Viaturas Adaptadas com 9 Lugares 

1 Viatura com 2 Lugares (Comercial) 
1 Viatura Ligeira de 5 Lugares 
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IV – Respostas Sociais/ Serviços 

 

4.1. Valência Socioeducativa:  

A Valência Socioeducativa (VSE) do CEEONINHO funciona desde 1979, é uma estrutura que funciona como 
um estabelecimento de Ensino e Educação Especial tutelado pelo Ministério de Educação. 

Vocacionada para o apoio especializado a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 06 e os 
18 anos, com deficiência intelectual, motora e multideficiência, com capacidade para 40 clientes.  

Objetivos:  

• Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos com base nas suas capacidades; 

• Proporcionar o bem-estar físico e psicológico dos alunos; 

• Dinamizar a interação com a comunidade, visando a promoção da sua autonomia e respetiva 
inserção social; 

• Modelação de comportamentos em função das regras sociais; 

• Promover o autoconceito e responsabilização; 

• Desenvolver a psicomotricidade e promover a reabilitação psicomotora; 

• Estimular e desenvolver a linguagem verbal e não verbal; 

• Implementar meios aumentativos e alternativos da comunicação; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer uma relação de efetiva 
colaboração com a comunidade; 

• Promover a autonomia nas Atividades da Vida Diária. 

 

4.2. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI):  

Os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão regulados pela portaria 70/2021 de 26 de março, 
sucedem e substituem os Centros de Atividades Ocupacionais. 

O CACI constitui uma resposta social de base comunitária, com uma regulamentação centrada na 
promoção da autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional 
e da inclusão social, em concretização dos princípios e valores preconizados em instrumentos legislativos 
nacionais e internacionais, nomeadamente na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Este equipamento destina-se ao desenvolvimento de atividades ocupacionais para pessoas com 
deficiência e que se constituam como um meio de capacitação para a inclusão, em função das respetivas 
necessidades, capacidades e nível de funcionalidade. 

O CACI tem como destinatários as pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que 
não possam por si só, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou 
exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, 
designadamente entre experiências laborais, tendo capacidade máxima para 60 pessoas com deficiência. 

Objetivos do CACI: 

O CACI prossegue, designadamente, os seguintes objetivos: 

a) Criar condições que visem a valorização pessoal e a inclusão social de pessoas com deficiência; 
b) Desenvolver estratégias de promoção da autoestima e da autonomia pessoal e social, através do 

envolvimento e participação ativa dos/as próprios/as na definição das atividades a desenvolver; 
c) Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, tendo em conta o perfil, 

as aptidões, os interesses e necessidades das pessoas com deficiência, com vista a capacitar e 
maximizar as suas oportunidades de participação social e económica; 
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d) Contribuir para o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, 
no que diz respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na 
singularidade de cada pessoa com deficiência, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida; 

e) Articular os processos de transição para programas de inclusão socioprofissional ou de reabilitação 
profissional; 

f) Desenvolver atividades e serviços centrados em facilitar/mediar percursos de aprendizagem e de 
inclusão, que possibilitem um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades; 

g) Fomentar a participação ativa das pessoas com deficiência, da respetiva família e/ou representante 
legal na definição do projeto de vida da pessoa com deficiência, que se consubstancia na celebração 
do plano individual de inclusão (PII); 

h) Promover medidas e ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a 
evolução das características individuais de cada destinatário, potenciando sempre a sua autonomia e 
inclusão; 

i) Dinamizar ações de inclusão na comunidade, que promovam a alteração das representações, dos 
valores e das atitudes da sociedade face às pessoas com deficiência, e a melhoria da sua qualidade de 
vida. 

 

4.3. Lar Residencial:  

O Lar Residencial constitui uma das respostas sociais, do CEEONINHO desenvolvida em equipamento 
destinado a acolher pessoas com deficiência intelectual, que se encontrem impedidas, temporária ou 
definitivamente, de residir no seu meio familiar, funcionando na proximidade da sede da instituição, em 
edifício construído de raiz, acoplado ao Centro de Atividades Ocupacionais, na Rua do Matadouro, em Rio 
Maior. 

Esta estrutura de apoio residencial permite ainda dar resposta a situações transitórias, permitindo 
contemplar soluções de acolhimento temporário, visando o apoio à família em situações pontuais, 
proporcionando deste modo uma resposta a situações emergentes, mas temporárias. 

Presentemente o Lar Residencial funciona 24 horas, de segunda a domingo. 

O Lar Residencial possui capacidade para atender 24 clientes, tendo como principais objetivos: 

a) Proporcionar um acompanhamento adequado aos clientes com deficiência intelectual que, pela 
ausência ou perturbação do seu ambiente familiar, necessitem de um apoio específico em Lar 
Residencial, numa perspetiva integrada e em ambiente acolhedor e estável; 

b) Maior valorização pessoal e integração social da pessoa com deficiência, favorecendo o 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

c) Contribuir para a dignificação do atendimento e das respostas sociais face à comunidade; 
d) Implementar uma estrutura de apoio num sector prioritário da intervenção social; 
e) Implementar estruturas que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência, promovendo 

a sua dignidade e individualidade como sujeito de direitos e titulares de uma cidadania plena; 
f) Aumento do grau de satisfação dos clientes; 

 

4.4. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI):  

De acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, o CRI é um serviço especializado existente na comunidade, 
acreditado pelo Ministério da Educação, que apoia e intensifica a capacidade da escola na promoção do 
sucesso educativo de todos os alunos.  

Constitui objetivo do CRI apoiar a inclusão das crianças e alunos com necessidade de mobilização de 
medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, através da facilitação do acesso ao ensino, à 
formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial 
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de cada aluno, em parceria com as estruturas da comunidade. O CRI atua numa lógica de trabalho de 
parceria pedagógica e de desenvolvimento com as escolas, prestando um serviço especializado como 
facilitador da implementação de políticas e de práticas de educação inclusiva. Esta resposta destina-se a 
crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos, integrados no 1º, 2º e 3º ciclo e secundário. 

Desde 2008 que o CEEONINHO implementa Planos de Ação em parceria com três Agrupamentos de 
Escolas (AE): AE Fernando Casimiro Pereira da Silva, de Rio Maior; AE Marinhas do Sal, de Rio Maior, AE 
D. Afonso Henriques, de Alcanede e Pernes. A partir de 2017 passou também a estabelecer parceria com 
a Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira - Rio Maior. 

  

4.5. Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G (CLDS 4G):  

O CLDS 4G de Rio Maior é um projeto que dá continuidade ao CLDS 3G, apresenta-se com uma identidade 
própria, que espelha a vontade do Centro de Educação Especial O Ninho e da Câmara Municipal de Rio 
Maior em prolongar e consolidar o trabalho desenvolvido até aos dias de hoje junto da comunidade 
riomaiorense. 

Partindo desta premissa essencial, o trabalho junto e com as pessoas, o CLDS 4G de Rio Maior, ao longo 
dos próximos 36 meses, pretende assumir-se como um instrumento de combate à exclusão social com 
objetivos centrados na promoção da inclusão social das pessoas em situação de maior fragilidade social, 
de potenciação do desenvolvimento social do território, mas também como resposta a contextos de 
emergência social.  

O CLDS 4G pretende continuar a reunir esforços e sinergias e, ao mesmo tempo, traçar e construir novos 
caminhos de complementaridade, de modo a potenciar o trabalho e a qualidade da resposta social. 

As ações a desenvolver pelos CLDS 4G inserem-se num eixo de intervenção obrigatório, Eixo 1: Emprego, 
formação e qualificação e num eixo de intervenção facultativo Eixo 2: Intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil. 

 

4.6. Programa INCORPORA 

O Programa Incorpora surge em 2006, impulsionado pela Obra Social “La Caixa”, com o desafio de 
melhorar a integração socio laboral das pessoas em situação ou em risco de exclusão social, gerando 
oportunidades de emprego em empresas comuns, com o apoio e seguimento de técnicos do Programa. 

A funcionar há mais de 14 anos em Espanha, este programa tem-se vindo já a desenvolver noutros países, 
nomeadamente, Marrocos, Polónia, Hungria e Portugal. Em Portugal desde 2018, o Incorpora conta 
atualmente com a colaboração de 58 entidades, de entre as quais o Centro de Educação Especial de Rio 
Maior O Ninho. 

O Programa Incorpora da Obra Social “La Caixa” pretende: 

• Contribuir para a integração socio laboral das pessoas atendidas, em situação ou em risco de 
exclusão social; 

• Oferecer às empresas uma alternativa de responsabilidade social empresarial em integração 
laboral, gerando maiores oportunidades de emprego na empresa para as pessoas atendidas; 

• Promover territórios socialmente responsáveis, que contribuam para dar respostas às 
necessidades da pessoa em situação ou em risco de exclusão social e que favoreçam a igualdade 
de oportunidades. 

As entidades parceiras dispõem de técnicos que dão apoio personalizado aos beneficiários, ajudando, por 
exemplo, na identificação das suas capacidades profissionais, bem como, proporcionar acompanhamento 
antes e durante o processo de contratação, têm ainda como missão procurar oportunidades de trabalho 
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junto das empresas, mostrando-lhes as vantagens e a importância de dar uma oportunidade a estes 
beneficiários. 

O projeto assume como grupo-alvo (i.e. beneficiários) desempregados de diferentes contextos, como por 
exemplo: jovens NEET (não estudam nem trabalham), desempregados de longa duração com mais de 45 
anos, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, vítimas de violência doméstica, imigrantes, pessoas com 
deficiência ou incapacidade e, agora, pessoas cuja vida profissional foi afetada pela pandemia. 
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 V – Estratégia 

 

Os objetivos estratégicos e operacionais refletidos no Plano de Atividades, tentam ir de encontro à missão, 

visão e valores do CEEONINHO com profundo respeito pelos estatutos e fins da instituição. As estratégias 

e atividades definidas resultam da discussão, reflexão e analise interna com os contributos das várias 

respostas sociais da organização. 

Para além do presente Plano de Atividades serão executados em paralelo o Plano de Atividades de cada 

uma das respostas sociais da instituição, os quais de forma mais detalhada operacionalizam o 

funcionamento de cada resposta.  

Foram definidos 6 objetivos estratégicos e 77 objetivos operacionais. 

 

 

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

 

1 Promover a melhoria contínua da Qualidade dos serviços prestados. 

  

2 
Apostar na organização interna do trabalho, bem como no desenvolvimento das 
competências dos colaboradores. 

  

3 Melhorar a comunicação externa e a divulgação da instituição. 

  

4 
Assegurar a manutenção e melhoria dos espaços e equipamentos existentes, assim 
como a criação de novos espaços funcionais. 

  

5 Promover o autofinanciamento da instituição. 

  

6 
Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas na 
instituição. 
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VI - Metas e Dinâmicas Operacionais 

 

6.1 Qualidade Geral dos Serviços 

OE* Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

1 Implementar ações de melhoria 
N.º de ações de melhoria 
implementadas ≥ 8 / ano 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Mod.PGM.30 - 
Acomp. 

sugestão de 
melhoria 

- Sensibilizar os stackholders para apresentarem sugestões exequíveis; 
- Registar e avaliar as sugestões apresentadas; 
- Acompanhar a implementação das mesmas; 
- Divulgar as sugestões implementadas (seu acompanhamento). 

3 Manter atualizado o site da instituição 
Nº de atualizações 

≥ 8/ ano 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Atualizações ao 
site 

- Dinamizar o site e atualizar os seus conteúdos. 

3 
Desenvolver novos materiais de 

divulgação externa 
Nº de novos materiais 

>= 2 / ano 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Novo material 
- Planear novo material de divulgação; 
- Elaborar, aprovar e divulgar os novos materiais. 

3 
Participar em atividades promovidas 

pela comunidade  

Taxa de participação da 
Instituição ≥ 54% 

(n.º atividades em que a Inst. 
participa/n. total de atividades 
para as quais a instituição é 

convidada* 100) 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Convites 
Registos de 
Participação 

- Analisar os convites recebidos; 
- Definir quem vai representar a Instituição; 
- Guardar evidências e registar esta participação. 

6 
Assegurar a participação na 

elaboração dos conteúdos nos meios 
de divulgação da instituição (site, etc) 

Nº de trabalhos/participação 
por resposta social ≥ 2/trimestre 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Trabalhos 
entregues (site e 

Facebook) 

- Sensibilizar os colaboradores e clientes/familiares para a apresentação de 
trabalhos/ informação a divulgar; 
- Registar as participações. 

1 

Assegurar a satisfação dos familiares/ 
representantes Legais e 

encarregados de educação de 
clientes e alunos 

Índice médio de satisfação  
≥ 78% 

Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

Relatório de 
avaliação de 

satisfação 

- Efetuar um levantamento de satisfação, junto dos familiares de clientes das 
respostas sociais; 
- Distribuir, recolher os questionários; 
- Analisar e divulgar os resultados; 
- Definir ações para colmatar os aspetos considerados mais negativos. 

1 
Avaliar a satisfação das partes 

interessadas 

90% dos clientes satisfeitos 
80% dos representantes legais 
satisfeitos 
80% dos encarregados de 
educação satisfeitos 
78% dos colaboradores 
satisfeitos 

Diretores 
Técnicos 

Equipa Técnica 
de CACI, LAR e 

VSE 

Relatório de 
avaliação de 

satisfação 

- Efetuar um levantamento de satisfação junto das partes interessadas; 
- Distribuir, recolher os questionários; 
- Analisar e divulgar os resultados; 
- Definir ações para colmatar os aspetos considerados mais negativos. 
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1 
Assegurar os padrões de qualidade 
por referência aos Manuais de Boas 

Práticas do ISS 

Nº de Não conformidades 
detetadas (inclui NC's internas 

e externas) ≤ 7 / ano 

Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

De CACI 

Mapa de Não 
Conformidades 

- Registar e tratar as NC's (identificar e implementar ações que eliminem a sua causa); 
- Divulgar as reclamações recebidas; 
- Avaliar a eficácia das ações implementadas. 

3 

Publicitar as atividades desenvolvidas 
nas respostas sociais nos meios de 

divulgação da instituição (Divulgação 
interna, Facebook) 

Nº atividades divulgadas ≥10 
ano 

Diretores 
Técnicos 

Equipa Técnica 
das respostas 

sociais 

Registo 
Publicitação 

- Evidências das atividades desenvolvidas 
- Redação texto introdutório 
- Publicitação meios divulgação instituição 

6 
Assegurar a participação dos 

familiares dos clientes e encarregados 
de educação nas reuniões 

Taxa de participação ≥ 63% 

Diretores 
Técnicos 

Equipa Técnica 
de CACI, LAR e 

VSE 

Ata de Reunião 
- Planear as reuniões; 
- Convocar para as reuniões; 
- Realizar e registar as participações. 

*OE – Objetivo Estratégico 

 

6.2 Recursos Humanos, Desenvolvimento de Competências e Gestão do Trabalho  

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

1 
Melhorar o conhecimento das regras de 

higiene e segurança no trabalho 

>= 1 ação de sensibilização 
no âmbito da higiene, saúde e 

segurança no trabalho. 
Direção 

Registo de 
presença 

- Ação de sensibilização dirigida a colaboradores 

2 
Realização de reuniões de 

representantes de respostas sociais 
Nº de reuniões 

≥ 6 por ano 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Atas de reunião 
- Identificar os assuntos a abordar; 
- Convocar os intervenientes; 
- Realizar e registar as reuniões. 

2 
Cumprir com o Plano Anual de 

Formação 

Taxa de concretização do 
plano de formação (n.º de 

ações de formação realizadas/ 
n.º formações planeadas*100) 

≥78% 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Plano Anual de 
Formação 

Relatório de 
Formação 

- Identificar as necessidades de formação; 
- Levar a aprovação da Direção; 
- Elaborar o Plano Anual de Formação; 
- Assegurar a organização das ações de formação; 
- Realizar e registar estas ações; 
- Avaliar as formações; 
- Sempre que surgirem pedidos extraordinários, atualizar o Plano. 

2 
Assegurar a realização de formação aos 

colaboradores 

Nº de horas mínimas de 
formação a pelo menos 13% 

dos colaboradores ≥ 40h 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Registo de 
participações 

- Identificar as necessidades de formação; 
- Assegurar as inscrições reais e a participação nas mesmas. 

2 
Promover a integração de voluntários 

nos serviços da instituição 
Nº de voluntários integrados 

>= 1 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Contratos de 
voluntariado 

- Identificar necessidades de voluntariado; 
- Recrutar voluntários; 
- Integrar voluntários. 
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2 
 Cumprir com o cronograma de reuniões 

para as Respostas Sociais 
>= 85% das reuniões até 31 de 
dezembro de 2023 

Diretores Técnicos 
Equipa Técnica 

de CACI, LAR e VSE 
Atas de reunião 

- Identificar os assuntos a abordar; 
- Convocar os intervenientes; 
- Realizar e registar as reuniões. 

2 
Assegurar a execução e cumprimento do 
cronograma de atividades das respostas 

sociais 

Taxa de cumprimento das 
atividades planeadas ≥ 88% 

Diretores Técnicos 
Equipa Técnica de 
CACI, LAR e VSE 

PAA  
(cronograma) 

- Elaborar e aprovar o cronograma de atividade; 
- Realizar, registar e avaliar as atividades; 
- Sempre que necessário, determinar ações para assegurar a realização das 
- atividades; 
- Elaborar o Relatório Anual de Atividades. 

2 
Potenciar oportunidades de participação 

e envolvimentos dos colaboradores 
Nº de ações realizadas > 2 

Direção  
Diretor Técnico 

Registo de ações 
- Ações de reflecção para melhoria continua das respostas sociais/ 

serviços. 

 

6.3 Infraestruturas, Manutenção e Gestão Administrativa 

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

4 
Assegurar o bom estado de manutenção e 

conservação das infraestruturas e equipamentos 
existentes 

Taxa de cumprimento da ficha 
de planeamento da manutenção 

das infraestruturas e 
equipamentos existentes ≥ 82% 

Direção 
Coordenadores 
Equipa Técnica 

Plano de 
Manutenção 

- Levantar as necessidades de manutenção preventiva; 
- Elaborar plano de manutenção; 
- Executar, controlar e registar as intervenções. 

4 
Criar ponto de acesso à internet e WIFI no espaço 

de refeitório e sala de estar do edifício sede 
junho de 2023 

Direção 
Direção Técnica 

Registo de pontos 
de acesso WIFI 

- Avaliar necessidades de acesso à Internet; 
- Identificar localizações para pontos de acesso; 
- Executar instalação de pontos de acesso; 

4 
Colocar bancada e armário de apoio na sala 1 do 

CACI2  
dezembro de 2023 

Direção 
Direção Técnica 

Decisão de 
adjudicação 

- Definir equipamento; 
- Identificar fornecedor; 
- Adjudicar a aquisição. 
- Acompanhar instalação. 

4 
Colocar escada de acesso à zona de arrumação do 

espaço de reabilitação do edifício sede 
dezembro de 2023 

Direção 
Direção Técnica 

Decisão de 
adjudicação 

- Definir equipamento; 
- Identificar fornecedor; 
- Adjudicar a aquisição. 
- Acompanhar instalação. 

4 
Instalações de armários de arrumação nas salas de 

atividades do CAC2 
dezembro de 2023 

Direção 
Direção Técnica 

Decisão de 
adjudicação 

- Definir equipamento; 
- Identificar fornecedor; 
- Adjudicar a aquisição. 
- Acompanhar instalação. 

*OE – Objetivo Estratégico    
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6.4 Sustentabilidade e autofinanciamento 

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

5 Participar em certames locais ≥ 1 certames locais 
Direção 

GQ 
Inscrição nos 

certames 
- Registar as inscrições nos certames; 
- Gerir as participações e evidenciar/divulgar as mesmas. 

5 Aumentar os sócios da Instituição 
Nº de novos sócios 

≥ 10/ ano 
Direção 

GQ 
Lista de Sócios 

- Divulgar a instituição junto dos stakholders; 
- Sensibilizar os mesmos; 
- Registar a entrada de novos sócios. 

5 
Promover campanhas de angariação 

de fundos 
N.º de eventos/ atividades para 
angariação de fundos ≥ 2/ano 

Direção Cartazes 
- Planear, realizar e registar os eventos; 
- Divulgar os resultados dos mesmos. 

5 
Apresentar candidaturas a projetos de 
apoios financeiros para realização de 

atividades 
≥ 3 candidatura em 2023 

Direção 
Equipa Técnica 

Registo de 
candidatura 

- Identificar programas de apoios financeiros; 
- Realizar candidatura; 
- Documentar a execução de candidatura. 

5 

Realizar uma gestão equilibrada e 
criteriosa, utilizando as ferramentas 

existentes que permitem um controlo 
atempado da execução dos 

orçamentos de cada valência 

>= 95% da execução do 
financiamento 

Direção 
Direção Técnica 

Balancetes 
contabilístico 

- Identificar necessidades das respostas sociais; 
- Distribuir afetação de recursos humanos nas respostas sociais; 
- Planear orçamento das respostas sociais; 
- Monitorizar execução orçamental das respostas sociais. 

*OE – Objetivo Estratégico    
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6.5 Qualidade e Inovação dos Serviços 
 

6.5.1.  CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão  

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

1 
Manter atualizados os Planos 

Individuais de Inclusão (PII) de todos 
os Clientes 

100% dos clientes com PII 
avaliado e atualizado 

Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

De CACI 
PII 

Reuniões de avaliação dos PII com os Clientes e/ou Encarregados de Educação 
e/ou Significativos 

6 
Promover o empowerment e a 

autodeterminação 
100% das atividades previstas 

são realizadas 
Equipa Técnica 

de CACI 
Registo de 
atividade 

- Dinamizar a participação de clientes no Grupo de Autorepresentantes; 
- Elaborar cronograma de atividades; 
- Registar participação nas atividades. 

6 
Manter integrações de Clientes em 

atividades socialmente úteis 

75% dos clientes em 
atividades socialmente úteis 
mantêm-se nos respetivos 

protocolos 

Equipa Técnica PII 
- Efetuar acompanhamento da integração e execução de ASUS; 
- Registar presença de clientes em ASUS; 

1 
Aumentar a participação dos Clientes 
em atividades lúdicas, desportivas e 

socioculturais 

100% dos clientes participam, 
em pelo menos duas 
atividades planeadas 

Equipa Técnica 
PII 

Registo de 
presenças 

- Planear atividades lúdicas, desportivas e socioculturais; 
- Executar cronograma de atividades; 
- Registar participação de clientes. 

1 
Proporcionar oportunidades de 

participação através da realização de 
uma Colónia de Férias 

100% das atividades previstas 
para o objetivo são realizadas 

Equipa Técnica 

Inscrição para 
colónia. 

Relatório de 
execução 

- Executar candidatura ao INR para atividade de colónia balnear; 
- Planear execução de atividades programadas; 
- Afetar recursos humanos à execução da colónia; 
- Providenciar recursos materiais para execução de atividades. 

1 
Promover a qualidade de vida dos 

clientes 

Nº de aniversário 
comemorados > 

= 90% dos clientes 
Equipa Técnica 

Registo 
fotográfico 

- Comemoração do dia de aniversário dos clientes. 

1 
Gerir e dar cumprimento à priorização 

dos candidatos em função dos 
critérios estabelecidos 

= 100% da hierarquização de 
candidatos para CACI 

Diretor Técnico Lista de espera 

- Registo de inscrições; 
- Entrevista de candidatos; 
- Recolha de documentação do Cliente; 
- Hierarquização e aprovação dos candidatos 

1 

Recolher informações sobre o 
percurso de desenvolvimento do 
cliente e o seu perfil, bem como, 

informações sociais.  

= 100%de processos 
individuais atualizados 

Equipa Técnica 
Processo 
individual 

- Elaboração ou atualização do processo individual do cliente. 
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1 
Avaliar se os objetivos estabelecidos 

no PII foram atingidos ou não 
= 1 avaliação semestre  Equipa Técnica PII 

- Identificar objetivos individuais no PII dos clientes. 
- Avaliar execução dos objetivos; 
- Se necessário refazer PII. 

6 
Promover o conhecimento das épocas 

festivas e datas comemorativas 
>= 5 atividades festivas Equipa Tética 

Registo de 
atividade 

- Elaboração de cronograma de atividades; 
- Planificação de atividades; 
- Analise e discussão das temáticas comemorativas com os clientes. 

6 

Promover o bem-estar físico, 
psicológico a coordenação motora e 

coesão de grupo; 
 

>= 5 atividades Equipa Técnica 
Registo de 
atividade 

- Implementação da atividade de Boccia; 
- Implementação da atividade de natação e hidroterapia; 
- Implementação da atividade da atividade de sessão de movimento; 
- Implementação da atividade de Pilates clínico; 
- Implementação da atividade de Ginásio; 
- Implementação da atividade de Rancho Folclórico. 

*OE – Objetivo Estratégico    

 

6.1.2. Lar Residencial 

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

1 
Assegurar o cumprimento dos Planos de 

Desenvolvimento Individuais 
Taxa de cumprimento das 
atividades dos PDI ≥ 72 % 

Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

De LAR 
PDI 

- Elaborar os PDI's com base nas expetativas e necessidades dos clientes; 
- Definir ações e objetivos concretizáveis; 
- Realizar e registar as ações definidas; 
- Avaliar e rever os PDI's. 

1 
Assegurar os padrões de qualidade por referência 

aos Manuais de Boas Práticas do ISS 

Nº de Não conformidades 
detetadas (inclui NC's 

internas e externas) ≤ 7 / 
ano 

Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

De LAR 

Mapa de Não 
Conformidades 

- Registar e tratar as NC's (identificar e implementar ações que eliminem a 
sua causa); 
- Divulgar as reclamações recebidas; 
- Avaliar a eficácia das ações implementadas. 

6 
Promover a participação dos clientes em 

atividades de fins-de-semana 
Nº atividades ≥ 14 ano 

Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

De LAR 

Registos 
participação 

-Identificar expetativas dos clientes 
- Planificar as atividades 
- Definir grupo clientes participantes 
- Concretizar a atividade 
- Avaliar o nível satisfação dos clientes 

6 
Envolver clientes nas dinâmicas e atividades 

quotidianas da Resposta Social de Lar 
Residencial 

Nº Cliente ≥ 2/ano  
Diretor Técnico 
Equipa Técnica 

De LAR 

Registos 
participação 

- Definir um plano de atividades de acordo com as expectativas dos clientes 
- Enquadrar o cliente na atividade 
- Monitorizar o seu desempenho 
- Avaliar o nível de satisfação do cliente 

*OE – Objetivo Estratégico    
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6.5.3. Valência Socioeducativa 

OE Objetivo Operacional 
Meta e 

Indicador/fórmula 
Responsável 

Documento de 
Suporte 

Atividades 

1 Elaboração/ atualização do processo do aluno 
100% dos processos de 

alunos 
Equipa Técnica 

Processo 
individual 

- Rever documentação no processo do aluno; 
- Atualizar documentos; 

1 Cumprir o calendário escolar 

Data de início do ano 
letivo Períodos letivos e 
de avaliação Programa 
de atividades livres nas 

interrupções letivas 

Equipa Técnica 
Informação de 

calendário 
escolar 

- Preparação do ano letivo Calendarização das ações Elaboração de programa 
de atividades 

1 
Melhorar o relacionamento interpessoal e de 

cidadania 
>= 7 atividades em 

contexto comunitário 
Equipa Técnica 

Registo de 
atividade 

- Planear atividades de capacitação na comunidade. 
- Sensibilizar grupo de alunos para a atividade a realizar. 
- Registar e avaliar a execução da atividade. 

1 
Proporcional estimulação e integração sensorial e 

bem-estar 
>= 6 sessões de 

snoezellen 
Equipa Técnica 

Registo de 
atividade 

- Planear sessões de snoezellen. 
- Deslocar alunos para o espaço de intervenção. 
- Realizar e avaliar a atividade. 

1 
Proporcionar acompanhamento aos familiares/ 

encarregados de educação  
>= 2 sessões de 

esclarecimento temático. 
Equipa Técnica 

Registo de 
sessão 

- Planear e definir temática da sessão; 
- Convocar encarregados de educação. 
- Registar presenças. 

1 
Garantir a correta administração terapêutica 

realizada em horário de funcionamento 

= a zero não 
conformidades na 

administração 
medicamentosa 

Equipa Técnica 
Registo de plano 

terapêutico 

- Assegurar Stock de medicamentos. 
- Manter atualizados planos terapêuticos. 
- Executar preparação de tomas diárias. 
- Supervisionar administração terapêutica. 

1 
Informar a DGEstE sobre a assiduidade dos 

alunos 
= 1 informação por 

trimestre 
Direção 

Pedagógica 
Registo de 
presenças 

- Executar registo diário de presenças. 
- Recolher registo de presenças. 
- Remeter registo à DGESTE. 

1 Promover a participação e a inclusão social 
Nº de participações em 

atividades na/com/para a 
comunidade >= 5 

Equipa Técnica 
Registo de 
atividade 

- Visitas de estudo  
- Participação em eventos da comunidade  
- Comemoração de datas festivas/significativas 

1 
Assegurar a execução de Planos Educativos dos 

alunos 
= 100% 

Diretor Pedagógico 
Equipa Técnica 

VSE 
Corpo Docente 

Planos 
Individuais 

- Executar avaliação dos alunos; 
- Preencher o PEI; 
- Validar o PEI com Encarregado de educação. 

1 
Assegurar a Implementação e Monotorização dos 

PEI’s 
>=80% 

Diretor Pedagógico 
Equipa Técnica 

VSE 
Corpo Docente 

Plano de 
Intervenção 

- Identificar objetivos a serem trabalhador; 
- Identificar resultados esperados com a intervenção; 
- Identificar ações e forma de motorização; 
- Validar monotorização com todos os intervenientes. 

*OE – Objetivo Estratégico    
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6.5.4. Centro de Recursos para a Inclusão - CRI 

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

2 
Balanço do trabalho semestral desenvolvido e 

informações diversas 
= 2 reuniões de avaliação Coordenador CRI 

Registo de 
Reunião 

- Recolher Informação sobre execução do plano de ação. 
- Tratar informação recolhida. 
- Convocar reunião técnica. 

2 
Balanço do trabalho desenvolvido em cada 

ano letivo 
novembro 2023 

Coordenador do 
CRI 

Equipa CRI 

Relatório de 
execução 

- Recolher dados e registos da atividade desenvolvida; 
- Elaborar relatório de execução; 
- Divulgar relatório de execução. 

2 
Processo de Candidatura para Renovação da 

Acreditação a Centro de Recursos para a 
Inclusão 

<= julho 2023 Coordenador CRI 
Formulário de 
candidatura 

- Identificar data de início e fim de candidatura. 
- Instruir processo de candidatura. 
- Submeter candidatura. 

2 
Desenvolver os Planos de Ação de acordo 

com o financiamento do MEC 

Distribuição da totalidade do 
financiamento aprovado 

pelo MEC pelas despesas 
elegíveis 

Coordenador CRI 
Direção 

Horários dos 
técnicos Nº de 
PITs Relatórios 
de execução de 

final de ano 
letivo 

- Desenvolvimento dos apoios especializados nas escolas e PITs. 
- Monotorização sessões implementadas 
- Elaboração de mapa de execução financeira do projeto. 

1 
Implementar programa de capacitação digital 

de alunos apoiados 
< julho de 2023 Equipa Técnica 

Registo de 
atividades 

- Planear atividades a desenvolver. 
- Selecionar alunos para programa de capacitação. 
- Implementar e registar ações do programa. 

2 
Gerir de forma eficiente a distribuição do 

financiamento do ME 

Taxa de execução do 
orçamento por rubricas e 

total = 100% 

Direção 
Coordenação CRI 

Contabilidade 

Centro de 
custos do CRI 

- Monotorização da execução financeira em articulação com serviço de 
contabilidade. 
- Elaboração de mapa de execução financeira do projeto. 

1 
Dinamizar atividades conjuntas entre o CRI e 

a Resposta Educativa do CEEONINHO 
>= 2 Iniciativas conjuntas 

até 31 de dezembro de 2023 

Coordenador do 
CRI 

Equipa CRI 
Equipa VSE 

Registo 
fotográfico 
Folha de 

presenças 

- Planeamento de atividades a desenvolver;  
- Registo da atividade; 
- Registar presenças. 

1 
Assegurar a prestação de apoio técnico na 

área de Terapia Ocupacional nos 
Agrupamentos de Escolas 

>= 1200 Intervenções de TO 
a alunos com NEE 

Equipa CRI 
Relatórios de 
execução do 

Plano de ação 

- Efetuar um levantamento de necessidades de apoio. 
- Identificar alunos a apoiar; 
- Estruturar e executar a intervenção; 
- Registar os apoios prestados pela Terapia Ocupacional. 

1 
Assegurar a prestação de apoio técnico na 

área de Terapia da Fala nos Agrupamentos de 
Escolas 

>= 1400 Intervenções de TF 
a alunos com NEE 

Equipa CRI 
Relatórios de 
execução do 

Plano de ação 

- Efetuar um levantamento de necessidades de apoio. 
- Identificar alunos a apoiar; 
- Estruturar e executar a intervenção; 
- Registar os apoios prestados pela Terapia da Fala. 

1 
Assegurar a prestação de apoio técnico na 
área de Fisioterapia nos Agrupamentos de 

Escolas 

>= 75 Intervenções de 
FISIO a alunos com NEE 

Equipa CRI 
Relatórios de 
execução do 

Plano de ação 

- Efetuar um levantamento de necessidades de apoio. 
- Identificar alunos a apoiar; 
- Estruturar e executar a intervenção; 
- Registar os apoios prestados pela Fisioterapia. 

1 
Assegurar a prestação de apoio técnico na 
área de Psicologia nos Agrupamentos de 

Escolas 

>= 1500 Intervenções de 
Psicologia a alunos com 

NEE 
Equipa CRI 

Relatórios de 
execução do 

Plano de ação 

- Efetuar um levantamento de necessidades de apoio. 
- Identificar alunos a apoiar; 
- Estruturar e executar a intervenção; 
- Registar os apoios prestados pela Psicologia. 

*OE – Objetivo Estratégico    
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6.5.5. Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - POAPMC 

OE Objetivo Operacional Meta e Indicador/fórmula Responsável 
Documento de 

Suporte 
Atividades 

1 
Assegurar a elaboração de credenciais de 
entrega de bens alimentares 

>= 50 Equipa Técnica  Credencial B 
- Elaborar plano de distribuição de alimentos;  
- Quantificar alimentos a entregar a cada agregado familiar; 
- Elaborar credencial B na plataforma do POAPMC. 

1 
Assegurar a entrega de bens alimentares aos 
beneficiários do programa. 

>= 1 entrega mensal Equipa Técnica 
Credencial B 

assinada  

- Convocar beneficiários para a entrega de bens; 
- Assegurar a execução de cabazes alimentares; 
- Proceder à entrega de cabazes alimentares aos beneficiários. 

*OE – Objetivo Estratégico    

6.5.6. Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - CLDS 4G 

OE Objetivo Operacional 
Meta e 

Indicador/fórmula 
Responsável 

Documento de 
Suporte 

Atividades 

2 
Executar relatórios finais de execução do 

programa CLDS 4G 
<= 6 de março de 2023 

Coordenador 
Técnico 

Equipa Técnica 

Relatório de 
execução 

- Reunir documentação de suporte; 
- Elaborar relatório; 
- Remeter ás entidades competentes.  

2 
Articular com entidades parceiras a continuidade 

das ações do CLDS 4G  
<= 6 de março de 2023 

Coordenador 
Técnico 

Equipa Técnica 

Registo de 
ações 

- Identificar ações de continuidade; 
- Reunir com parceiros para a continuidade das ações; 

2 
Executar pedido de saldo final do programa CLDS 

4G 
<= 6 de março de 2023 

Coordenador 
Técnico 

Equipa Técnica 

Submissão de 
pedido no 

Balcão dos 
fundos 

- Reunir documentação de suporta ao pedido de reembolso; 
- Articular com serviço de contabilidade; 
- Submeter pedido de reembolso final. 

6 
Participar nas reuniões dos parceiros e entidades 
reguladoras para as quais o CLDS 4G é 
convidado 

Taxa de presenças nas 
reuniões = 90% 

Coordenadora 
Técnica 

Convocatórias 
Folha de 

presenças 
Memorando da 

reunião 

- Analisar ordem de trabalhos 
- Participar nas reuniões 
- Registas as reuniões 

2 
Identificar oportunidade de candidatura a CLDS 
5G 

<= 31 de dezembro 2023 Direção 
Analise de 
candidatura 

- Identificar aviso de candidatura. 
- Avaliar prazos de execução. 
- Avaliar exequibilidade do projeto. 
- Tomada de decisão de candidatura. 

*OE – Objetivo Estratégico    
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6.5.7. Programa INCORPORA 

OE Objetivo Operacional 
Meta e 

Indicador/fórmula 
Responsável 

Documento de 
Suporte 

Atividades 

1 
Assegurar atendimento a beneficiários do 
programa INCORPORA 

>= 25 atendimentos até 
31 dezembro de 2023 

Equipa técnica do 
INCORPORA 

Registo de 
atendimentos 

- Identificar beneficiários a atender; 
- Agendar atendimento; 
- Registar atendimento. 

1 
Inserir públicos vulneráveis em mercado de 
trabalho 

>= 20 integrações até 31 
de dezembro de 2023 

Equipa técnica do 
INCORPORA 

Registo de 
inserções 
laborais 

- Avaliar competências do candidato a emprego; 
- Identificar potenciais empregadores; 
- Apoiar na colocação laboral; 
- Efetuar acompanhamento de colocação laboral. 

1 
Efetuar visitas de prospeção a empresas para 
vinculação ao programa INCORPORA 

>= 10 empresas até 31 
de dezembro de 2023 

Equipa técnica do 
INCORPORA 

Registo de visita 
a empresa 

- Identificar potenciais empresas a vincular ao INCORPORA; 
- Estabelecer contacto com empresas; 
- Estabelecer parceria com empresa. 

1 
Gerir e partilhar ofertas de emprego no âmbito do 
INCORPORA 

>= 20 ofertas de emprego 
até 31 de dezembro de 

2023 

Equipa técnica do 
INCORPORA 

Plataforma 
INCORPORA – 
colocação de 

oferta 

- Identificar potenciais ofertas de empresas vinculadas ao INCORPORA; 
- Colocar oferta na plataforma do INCORPORA. 

1 
Executar relatórios semestrais de execução física 
e financeira do programa INCORPORA 

1º relatório <= 15 de julho 
de 2023 

2º relatório <= 31 de 
dezembro de 2023 

Equipa técnica do 
INCORPORA 

Relatório de 
execução 

- Avaliar execução de objetivos propostos para o programa; 
- Avaliar execução financeira do programa; 
- Submeter relatório de auditoria na plataforma do INCORPORA; 

*OE – Objetivo Estratégico     
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VII - Cronograma de Reuniões 

Tipo de Reunião Hora Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reunião de Direção 18:30h 17 07 07 11 9 6 11 -- 5 10 7 12 

Reunião Geral de Coordenações 14:30h 17 -- 14 -- 16 -- 18 -- 19 -- 7 06 

Reunião do CRI com Agrupamentos de Escolas 
(Implementação de Planos de Ação) 

14:00h -- -- -- 13 -- -- 13 -- 14 -- -- -- 

Reunião de avaliação de funcionamento de CRI 14:00h -- -- -- -- -- 22 -- -- -- -- -- -- 

Reunião de Conselho Pedagógico da Valência 
Socioeducativa 

16:30h 18 -- 15 -- 27 -- 05 -- 20 -- 15 -- 

Reunião com Encarregados de Educação – Valência 
Sócioeducativa 

17:00h 19 -- -- -- -- -- 13 -- 21 -- -- -- 

Reunião Conselho Áreas (CACI 1) 16:30h 19 16 16 13 18 15 13 -- 14 20 17 -- 

Reunião Conselho Áreas (CACI 2) 16:30h 19 -- 16 -- 18 -- 13 -- 14 20 17 -- 

Reunião Equipa (Lar Residencial) 16:00h -- -- 14 -- -- -- 18 -- -- -- 14 -- 

Reunião Equipa Técnica CACI 14:00h -- -- 15 -- -- 14 -- -- -- 18 -- -- 

Reunião de Responsáveis Legais dos clientes 
(CACI) 

14:30h -- -- 14 -- -- -- -- -- -- 17 -- -- 
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VIII – Orçamento 2023 

 

8.1. Introdução 

 

O Orçamento para o ano de 2023, foi elaborado de acordo com as normais legais aplicáveis, 

nomeadamente o Sistema de Normalização Contabilística no âmbito da Norma Contabilística para as 

entidades do sector não lucrativo. 

Foram considerados os seguintes pressupostos: 

 

Em termos globais o orçamento prevê 1.224.060 € de rendimentos, que se repartem do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

Base 
contabilística

• Balancete setembro/2022

Direção
• Plano de atividades

• Novas valências/atividades: RSI terminou em 
31/03/2022; CLDS termina a 06/03/2023

Atualizações
• 6% na aquisição de géneros alimentares e nos

fornecimentos e serviços externos

• Salário mínimo nacional

9%

86%

5%

Estrutura de rendimentos - 2023

78 - Outros rendimentos

75 - Subsídios e doações

72 - Prestações de serviços
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Os gastos ascendem a 1.147.900 €, com a seguinte composição: 

 

 

É esperado um excedente previsional de 76.160 €. 

8.2. Dados relevantes 

8.2.1. Prestação de serviços 

Descrição Orçamento 2023 

Mensalidades: CACI 1         34 600,00 €  

Mensalidades: Lar residencial         49 540,00 €  

Mensalidades: CACI 2         24 380,00 €  

Quotas             360,00 €  

Produtos para utentes             430,00 €  

Total       109 310,00 €  

 

8.2.2. Subsídios 

Os valores orçamentados para 2023 apresentam-se no quadro seguinte, em comparação com os 

valores esperados para 2022. 

Descrição Previsão 2022  Orçamento 2023 

Da Segurança Social:       

   CACI 1       214 594,38 €          223 410,00 €  

   CACI 2       197 852,82 €          208 520,00 €  

   Lar residencial       351 195,84 €          359 840,00 €  

   RSI         25 899,84 €                      -   €  

   CLDS 4G         68 529,86 €              9 200,00 €  

   POAPMC         15 244,79 €                      -   €  

De outras entidades públicas:       

   DGEstE - cooperação         45 543,57 €            53 160,00 €  

   DGEstE - CRI       148 105,96 €          151 500,00 €  

   IEFP              988,09 €                      -   €  

   Município de Rio Maior - Inclusão         15 420,00 €            15 420,00 €  

   Município de Rio Maior - outros           1 905,98 €                     -   €  

   INR           1 812,58 €              1 810,00 €  

   IAPMEI - SMN           2 240,00 €                      -   €  

De entidades privadas:       

   Projeto "Incorpora"         32 000,00 €            30 000,00 €  

Total    1 121 333,71 €       1 052 860,00 €  

3%
10%

77%

8%
1%

Estrutura de gastos - 2023

68 - Outros gastos

64 - Depreciações

63 - Gastos com o
pessoal

62 - Fornecimentos e
serviços externos
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8.2.3. Fornecimentos e serviços externos 

 

Os Fornecimentos e serviços externos estão orçamentados em 122.400 €, e repartem-se conforme 

o gráfico seguinte: 

 

 

8.2.4. Gastos com o pessoal 

 

O quadro do pessoal, com referência a 1/jan, deverá evoluir do seguinte modo: 

 

 

 

Descrição Previsão 2022  Orçamento 2023  Variação 

   Remunerações    690 315,70 €       764 320,00 €  

 
  

   Encargos sociais    140 017,13 €       157 380,00 €  

 
  

   Seguro de acidentes de trabalho      10 971,19 €         11 630,00 €  

 
  

   Outros gastos com o pessoal        2 287,25 €           2 430,00 €  

 
  

Total    843 591,27 €       935 760,00 €  

 

11% 

9 040 €

3 150 €

18 090 €

6 100 €

18 250 €

38 280 €

480 €

20 €

5 560 €

6 420 €

10 720 €

5 820 €

470 €

Serviços especializados

Honorários

Conservação e reparação

Ferramentas e utensílios

Material de escritório

Eletricidade/Água/Combustíveis

Deslocações

Rendas

Comunicação

Seguros

Limpeza e higiene

Atividades com utentes

Outros gastos

FSE - Orçamento 2023

44 45
52 54

2020 2021 2022 2023

Quadro do pessoal (1/jan)
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rendimentos gastos resultado
previsional

235 040 € 235 270 €

-230 €

rendimentos gastos resultado
previsional

260 310 €
284 210 €

-23 900 €

rendimentos gastos resultado
previsional

53 710 €

67 710 €

-14 000 €

8.3. Valências/programas/protocolos 

8.3.1. Sócio educativa 

 

 

 

 

8.3.2. CACI 1 

 

Principais indicadores  

Nº de utentes 30 

Nº médio de funcionários 13,25 

Financiamento público (mensal) 621 € 

Financiamento privado (mensal) 96 € 

Custo médio por utente (mensal) 789 € 

 

 

8.3.3. CACI 2 

 

Principais indicadores 

 

Nº de utentes 28 

Nº médio de funcionários 10,93 

Financiamento público (mensal) 621 € 

Financiamento privado (mensal) 73 € 

Custo médio por utente (mensal) 700 € 

 

 

 

Principais indicadores 

 

Nº de utentes 5 

Nº médio de funcionários 2,61 

Financiamento público (mensal) 886 € 

Financiamento privado (mensal) 0 € 

Custo médio por utente (mensal) 1 128 € 
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rendimentos gastos resultado
previsional

9 200 €

15 890 €

-6 690 €

rendimentos gastos resultado
previsional

151 500 € 152 210 €

-710 €

rendimentos gastos resultado
previsional

468 880 €
413 430 €

55 450 €

8.3.4. Lar residencial 

 

Principais indicadores 

 

Nº de utentes 24 

Nº médio de funcionários 15,51 

Financiamento público (mensal) 1 442 € 

Financiamento privado (mensal) 172 € 

Custo médio por utente (mensal) 1 436 € 

 

 

 

8.3.5. CRI  

 

Principais indicadores 
 

Nº médio de funcionários 9,90 

Financiamento público (mensal) 12 625 € 

 

 

 

 

 

8.3.6. CLDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais indicadores 
 

Fim 06/03/2023 

Nº médio de funcionários 2,00 
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rendimentos gastos resultado
previsional

30 000 € 29 980 €

20 €

rendimentos gastos resultado
previsional

15 420 € 15 080 €

340 €

8.3.7. Incorpora 

 

 

 

 

 

 

8.3.8. Protocolo para a inclusão (Município de Rio Maior) 

 

Principais indicadores 
 

Nº de utentes 4 

Nº médio de funcionários 0,05 

Financiamento público (mensal) 321 € 

Financiamento privado (mensal) 0 € 

Custo médio por utente (mensal) 314 € 

 

 

8.4. Orçamento geral para 2023 

Descrição 2023 

RENDIMENTOS   

72 - Prestações de serviços            109 310,00 €  

75 - Subsídios e doações         1 057 860,00 €  

78 - Outros rendimentos              56 890,00 €  

TOTAL DOS RENDIMENTOS         1 224 060,00 €  

GASTOS   

61 - Custo das matérias consumidas              41 310.00 €  

62 - Fornecimentos e serviços externos            122 400,00 €  

63 - Gastos com o pessoal            935 760,00 €  

64 - Depreciações            102 990,00 €  

68 - Outros gastos              11 320,00 €  

TOTAL DOS GASTOS         1 213 780,00 €  

  

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL              10 280,00 €  

 

Principais indicadores 

 

Financiamento privado (ano) 30 000 € 

Nº médio de funcionários 1,50 

78% 
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IX – Conclusão 

  

O plano de atividades 2023, tenta refletir o empenho da instituição em dar continuidade ao trabalho 

efetuado em anos anteriores, realçando o seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços 

prestados. Neste sentido, são delineados no plano, as linhas orientadoras da instituição ao nível dos 

objetivos estratégicos, assim como dos objetivos operacionais para o ano de 2023. 

Pretende também este plano, dar resposta às exigências e orientações técnicas das entidades financiadoras 

e de tutela das respostas sociais indo de encontro às boas práticas do setor, visando a implementação de 

serviços de qualidade cuja filosofia de funcionamento assenta numa politica de melhoria contínua das 

respostas sociais, satisfazendo as necessidades da população que servimos e respondendo 

simultaneamente ao que são as exigências da era em que vivemos, quer ao nível da qualidade dos serviços 

quer nos modelos de gestão organizacional adotados.  

A instituição conta com o envolvimento, partilha e dedicação de colaboradores e Direção para o pleno 

cumprimento dos seus objetivos, tentando dar a melhor resposta às necessidades identificadas pela 

população assistida, parceiros e comunidade em geral. 
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IX - ANEXOS 

 

 

 

 

1. Parecer do Conselho Fiscal 

2. Lista de Parceiros e Entidades Financiadoras do CEEONINHO 
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ANEXO 1 

 

9.1. Parecer do Conselho Fiscal 
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ANEXO 2 

 

 

9.2. Lista de Parceiros e Entidades Financiadoras do CEEONINHO 
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Mapa de Entidades Financiadoras e Entidades Parceiras do CEEONINHO 

As Parcerias assumem um papel fundamental 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. 

Como tal, as parcerias constituem uma estratégia fundamental da ação organizacional, pelo que estão definidos objetivos no 
sentido de desenvolver novas parcerias, gerar um maior envolvimento com os parceiros operacionais e aprofundar a relação com 
os parceiros estratégicos e de investimento, sendo todos alvos de um protocolo ou Acordo de Parceria. 

Neste sentido, é também feita anualmente uma avaliação da satisfação dos nossos parceiros, bem como do valor que a parceria 
assume para a Instituição (Avaliação Interna de Parceiros). 

Entidades Financiadoras 

• Instituto da Solidariedade e Segurança Social de Santarém; 

• Ministério da Educação; 

• Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

• Câmara Municipal de Rio Maior; 

• Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) 

• Portugal 2020; 

• Fundação La Caixa. 

Entidades Parceiras 

• Ação Católica Rural 

• Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

• Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

• Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal 

• Associação de Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém 

• Associação H2O 

• Banco Alimentar de Santarém 

• Câmara Municipal de Rio Maior 

• Centro de Saúde de Rio Maior 

• CMRM - Rede Social 

• Direção Geral de Reinserção Social. 

• ENTRAJUDA 

• Escola de Desporto Adaptado 

• Escola Profissional de Rio Maior 

• Escola Secundária Dr. Augusto Cesar da Silva Ferreira - Rio Maior 

• Escola Superior de Desporto de Rio Maior 

• Escola Superior de Educação de Santarém 

• Escola Superior de Saúde de Leiria 

• Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

• Escola Técnica e Profissional do Ribatejo 

• Farmácia Central de Rio Maior 

• Instituto de Emprego e Formação Profissional 

• Instituto Politécnico de Leiria 

• ISS, IP – Centro Distrital Santarém 

• Junta de Freguesia de Rio Maior 

• Missão Sorriso - Continente 

• My Camp 

• Ordem dos Psicólogos Portugueses 

• Paróquia de Rio Maior 

• UDIPSSSANTARÉM 

• UNICRISANO 

• Universidade Sénior de Rio Maior 
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CEEONINHO 
Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior O Ninho 
 

Largo Padre Quartilho s/n - 2040-331 Rio Maior 
Telef: 243 995 383 | Email: ceeninho@gmail.com 

 

Endereço Web: www.ceeoninho.pt 
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