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1. Introdução 
A APPACDM de Viana do Castelo baseia a sua estratégia num modelo conceptual (ver Figura 1), através do qual implementa e 
desenvolve a sua missão, com vista a uma procura constante da sua visão institucional, medido através dos resultados alcançados. 
Todas as estruturas da organização seguem este modelo, no sentido de alinhar o desempenho global da organização. 
Este plano é monitorizado sistematicamente e avaliado pelo menos duas vezes por ano. 
A primeira versão deste plano é realizada em novembro de 2018, com base em dois tipos de dados: (i) dados da monitorização 
intermédia do plano de 2018; (ii) dados do relatório final do plano de 2017. Sempre que necessário este documento será revisto. 
 

 
Figura 1 – Modelo conceptual APPACDM de Viana do Castelo 

 
A APPACDM de Viana do Castelo, criou este modelo concetual (criado em 2013 e revisto em 2014 e 2018), numa tentativa de 
traduzir de forma esquemática e resumida a intervenção da organização. A APPACDM de Viana do Castelo baseia a sua intervenção 
num conjunto de pressupostos que nos orientam e norteiam (Missão, Políticas e Valores). Estes conceitos servem para orientar 
aquilo que fazemos. A nossa linha de ação, a intervenção propriamente dita, está explanada a diferentes níveis, nos nossos 
diferentes planos: Plano Estratégico, Plano Anual e Planos Individuais (Plano Individual, Plano de Sessões, Plano de Cuidados 
Individual e Registo de Sessões). 
Com esta metodologia, pretendemos uma aproximação cada vez mais eficaz e eficiente à nossa Visão (Ser uma instituição de 
referência na construção de uma sociedade inclusiva). Este modelo baseia-se no ciclo PDCA, isto é, através de uma avaliação 
sistemática dos resultados, verificamos se estamos ou não a ir de encontro ao que pretendemos (visão). Estes resultados dão-nos 
indicações importantes para rever constantemente a forma como intervimos. 
 
Este relatório resulta da conjugação dos relatórios de monitorização dos planos anuais de gestão de cada uma das Estruturas da 
APPACDM de Viana do Castelo.  
 

De referir que este documento não incorpora resultados individuais da Unidade de Darque (apenas os resultados que 
resultam de análise institucional e que são alvo de relatórios periódicos), uma vez que esta Unidade não entregou em tempo 
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útil a respetiva monitorização final. Relativamente à Unidade de Areosa, a situação é semelhante, apenas com a 
variante de ter sido entregue um documento incompleto de monitorização, pelo que apenas serão apresentados alguns 
resultados relativos a esta Unidade. 
 
Por este motivo, estas duas Unidades não poderão disponibilizar os seus relatórios finais de atividades no site institucional, à 
semelhança do que acontece para as restantes estruturas da APPACDM de Viana do Castelo. 
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Monitorização Objetivos Operacionais 2019 
 

Objetivo: Aumentar a capacidade de resposta em CAO 
   

Atividades Indicadores/Metas Resultados 
Negociar com o ISS o alargamento do protocolo (CAO JB), de acordo com a capacidade do 
equipamento 

Protocolo assinado até junho 2019 Não executado 

Observações: Apesar de ter sido apresentada candidatura ao PROCOOP, este projeto não tem viabilidade, uma vez que o protocolo atual já contempla 90% da capacidade 
instalada da resposta. Por este motivo, neste momento, não é possível o alargamento de protocolo para esta resposta. 

Negociar com o ISS o alargamento do protocolo (CAO´s I e II do Cabedelo), de acordo com a 
capacidade do equipamento 

Protocolo assinado até junho 2019 Não executado 

Observações: Foi efetuada e aprovada candidatura ao PROCOOP, contudo a aprovação está condicionada à apresentação de contrato de comodato, tarefa que é da 
responsabilidade do ISS e que até ao momento ainda não foi efetuada 

Obras de remodelação e adaptação da antiga escola de Vilarinho em V. P. Âncora para 
transformação em CAO 

Protocolo assinado até junho 2019 Não executado 

Observações: Continuamos à espera da abertura do Programa Pares, para a área da Deficiência 

 
Objetivo: Aumentar a capacidade em Lar Residencial 

   
Atividades Indicadores/Metas Resultados 

Obras de ampliação no LRE de Melgaço para aumento capacidade Obras concluídas até dezembro 2019 Não executado 

Observações: Continuamos à espera da abertura do Programa Pares, para a área da Deficiência 

 
Objetivo: Melhorar as condições de acessibilidade, qualidade, segurança e conforto nos edifícios 

   
Atividades Indicadores/Metas Resultados 

Novo CAO MNC – iniciação das obras Obras iniciadas até dezembro 2019 Executado 

Novo CAO P. Barca - iniciação das obras Obras iniciadas até dezembro 2019 Não executado 

Observações: O projeto de P. Barca só foi aprovado em 26.11.2019, pelo que fez resvalar no tempo todo o processo. Entretanto, a obra já foi adjudicada, e será iniciada ainda 
durante o ano de 2020. 

Remodelação CAO Ursulinas – iniciação das obras  Obras iniciadas até dezembro 2019 Executado 

Finalização da renovação da caixilharia da Unidade de Areosa Obras concluídas até dezembro 2019 Executado 

 
Objetivo: Adotar um novo software de gestão de processos de clientes e processos institucionais 

   
Atividades Indicadores/Metas Resultados 

Negociação e finalização da fase de testes na Unidade de Areosa com o software BCS 
Software disseminado por toda a instituição até 

dezembro de 2019 
Não executado 

Observações: A APPACDM de Viana do Castelo esteve em conjunto com uma empresa privada a desenvolver um software de gestão de processos, no entanto aquando da 
testagem da sua aplicabilidade nas diferentes respostas verificou-se que o software não dava garantias de performance quando utilizado por um nº elevado de utilizadores. 
Assim, foi decidido não avançar para a implementação por todas as estruturas enquanto não fossem dadas garantias por parte da empresa em causa, do correto funcionamento 
do software aquando da sua utilização por parte de um nº elevado de utilizadores em simultâneo. Atualmente a APPACDM de Viana do Castelo identificou já um novo parceiro 
para desenvolvimento de novo software. 

 
Objetivo: Renovar certificação EQUASS Excellence 

   
Atividades Indicadores/Metas Resultados 

Solicitar e realizar auditorias de certificação Certificação obtida até dezembro de 2019 Não executado 

Observações: Continuamos a manter todos os procedimentos internos com vista a uma eventual certificação logo que a organização entenda que seja o momento para fazer 
o investimento. Face à alteração do referencial EQUASS em 2018, entendeu-se que ainda seria muito cedo fazer auditoria externa em 2019. No ano de 2019 foram efetuadas 
auditorias internas à Delegação de Monção e à Unidade do Cabedelo. 

 
Objetivo: Renovar o parque automóvel 

   
Atividades Indicadores/Metas Resultados 

Aquisição de 4 viaturas (Novas) Até dezembro de 2019 3 Viaturas adquiridas (Valença, Viana e P. Barca) 
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2. Caraterização 
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Viana do Castelo está implantada, neste 
distrito, desde 1972. 
Ao longo dos anos foi disponibilizando respostas/serviços de enquadramento da população com deficiência, procurando oferecer 
um serviço de proximidade às pessoas que procuram a organização (ver Figura 1 e 2). 
 

Figura 2 – Presença da APPACDM no Distrito de Viana do Castelo Figura 3 – Presença da APPACDM no Distrito de Viana do Castelo – Respostas sociais 
 

 
Figura 4 – Nº de pessoas apoiadas por concelho nas respostas existentes Figura 5 – Nº de pessoas por resposta/serviço  

 
Ao mesmo tempo, foi procurando desenvolver estruturas que abrangessem todo o percurso de desenvolvimento da pessoa com 
deficiência.  
Atualmente, a APPACDM de Viana do Castelo está implementada em 6 dos 10 concelhos do Distrito, apoia aproximadamente 840 
pessoas com deficiência mental no âmbito dos serviços e respostas que disponibiliza. Conta com um corpo de colaboradores que 
neste momento totaliza aproximadamente 310 pessoas. 
 
Em 2015 a APPACDM de Viana do Castelo conseguiu ver reconhecida a qualidade e excelência dos seus serviços, através da 
atribuição do nível II (Excellence) do referencial EQUASS – European Quality for Social Services. Esta certificação tem a duração 
de três anos, pelo que findou em agosto de 2018. 
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Gráfico 1 – Nº de pessoas apoiadas por concelho de origem por resposta (quadro resumo) 

 
 
CENTRO DE ATIVIDADE OCUPACIONAIS (CAO) 
 
Segundo o Decreto-Lei nº 18/89 de 11 de janeiro, as atividades ocupacionais constituem uma modalidade de ação social, exercida 
pelo sistema de segurança social, que visa a valorização pessoal e a integração social de pessoas com deficiência grave, permitindo 
o desenvolvimento possível das suas capacidades, sem vinculação a exigências de rendimento profissional ou de enquadramento 
normativo de natureza jurídico-laboral. 
 
São objetivos das atividades ocupacionais: 

a. estimular e facilitar o desenvolvimento possível das capacidades remanescentes das pessoas com deficiência grave; 
b. facilitar a sua integração social; 
c. facilitar o encaminhamento da pessoa com deficiência, sempre que possível, para programas adequados de integração 

socioprofissional. 
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Gráfico 2 – Breve caraterização dos Centros de Atividades Ocupacionais da APPACDM de Viana do Castelo 
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LAR RESIDENCIAL (LRE) 
 
O lar residencial é um estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, de pessoas com 
deficiência e incapacidade que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar (Despacho normativo nº 28/2006 e Portaria 
n.º 59/2015 de 2 de março). 
 
O lar residencial prossegue, designadamente, os seguintes objetivos: 

a. Contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos residentes; 
b. Promover estratégias de reforço da autoestima pessoal e da capacidade para a organização das atividades de vida diária; 
c. Promover ou manter a funcionalidade e a autonomia do residente; 
d. Facilitar a integração em outras estruturas, serviços ou estabelecimentos mais adequados ao projeto de vida dos 

residentes; 
e. Promover a interação com a família e com a comunidade. 

 
O lar residencial destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade, de idade igual ou superior a 16 anos: 

a. Que frequentem estabelecimentos de ensino, de formação profissional ou se encontrem enquadrados em programas ou 
projetos, em localidades fora da sua área de residência; 

b. Cujos familiares não os possam acolher; 
c. Que se encontrem em situação de isolamento e sem retaguarda familiar; 
d. Cuja família necessite de apoio, designadamente em caso de doença ou necessidade de descanso. 

 
O lar residencial pode admitir temporariamente e com carácter de exceção, pessoas com idade inferior a 16 anos, em situação 
emergência, devidamente justificada, e quando se encontrem esgotadas as possibilidades de encaminhamento para outras 
respostas sociais mais adequadas 
 
 
LAR DE APOIO (LAP) 
 
O lar de apoio é uma resposta social desenvolvida em equipamento, destinada a acolher crianças e jovens entre os 6 e os 16/18 
anos, com necessidades educativas específicas, que necessitem de frequentar estruturas de apoio específico situadas longe dos 
locais da sua residência habitual. 
Destinam-se, ainda, a apoiar situações que, por comprovadas necessidades familiares, precisem, temporariamente, de resposta 
substitutiva da família. A ação desenvolvida pelo lar fundamenta-se na consagração dos direitos e garantias das crianças/ jovens e 
famílias (Guião Técnico nº 1, dezembro de 1996). 
 
São objetivos do lar de apoio: 

a. Proporcionar alojamento, que se aproxime tanto quanto possível do ambiente familiar, a crianças e jovens que frequentem 
estruturas de apoio específico; 

b. Proporcionar alojamento temporário para apoio às famílias com vista ao equilíbrio das relações familiares; 
c. Criar condições facilitadoras da integração sociofamiliar; 
d. Proporcionar meios que contribuam para a sua valorização pessoal. 
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Gráfico 3 - Breve caraterização da Área Residencial da APPACDM de Viana do Castelo 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FPR) 
 
A formação profissional visa dotar as pessoas com deficiência e incapacidade dos conhecimentos e competências necessárias à 
obtenção de uma qualificação que lhes permita exercer uma atividade no mercado de trabalho, manter um emprego e progredir 
profissionalmente de forma sustentada. 
As ações de qualificação e formação inicial que desenvolvemos destinam-se às pessoas com deficiência e incapacidade que 
pretendem ingressar no mercado de trabalho e não dispõem de uma certificação escolar e profissional compatível com o exercício 
de uma profissão ou ocupação de um posto de trabalho. 
 

Gráfico 4 – Caraterização do CFP Areosa (formandos por curso) Gráfico 5 - Caraterização do CFP Melgaço (formandos por curso) 
  

Gráfico 6 - Caraterização do CFP Areosa (formandos por curso) Gráfico 7 - Caraterização do CFP Areosa (formandos por curso) 
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CRI – CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 
 
Constituiu objetivo dos 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 de cada aluno, em parceria com as estruturas da comunidade. Os CRI 
atuam numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e de desenvolvimento com as escolas, prestando serviços especializados 
como facilitadores da implementação de políticas e de práticas de educação inclusiva. 
 

 
 
 
ELI – EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO 
 
A Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI) de Viana do Castelo é constituída por uma equipa pluridisciplinar, com funcionamento  
transdisciplinar assente em parcerias institucionais, integrando representantes dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade 
Social, da Saúde e da Educação. Desenvolve e concretiza, a nível local, a intervenção do Sistema Nacional de Intervenção Precoce 
da Infância (SNIPI), com vista a garantir condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com alterações nas 
funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade, 
bem como das crianças com risco grave de atraso de desenvolvimento.  
A ELI avalia todas as crianças referenciadas e encaminha-as ou intervém com as mesmas e suas famílias, nos diferentes contextos 
de vida (domicílio, creche ou jardim de infância). Todo o trabalho desenvolvido, pressupõe uma parceria com a família e diferentes 
instituições. 
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (EEE) – CENTRO EDUCACIONAL (CE) 
 
As cooperativas e associações de ensino especial sem fins lucrativos corporizam uma importante experiência educativa e podem 
constituir um recurso valioso no desenvolvimento de uma escola inclusiva para todas as crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais. 
A Lei n. o 46/86, de 14 de outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo, estabelece que a educação especial se organiza 
preferencialmente segundo modelos diversificados de integração em estabelecimentos regulares de ensino, tendo em conta as 
necessidades de atendimento específico, podendo também processar-se em instituições específicas quando comprovadamente o 
exijam o tipo e o grau de deficiência do educando. 
Nesta linha, a APPACDM disponibiliza uma Escola de Educação Especial, devidamente regulamentada pela portaria 1102/97. 
 
 
CENTRO EMPREGO PROTEGIDO (CEP) 
 
Segundo o Decreto-Lei n.º 40/83, de 25 de janeiro e o Decreto-Lei nº194/85 de 24 de junho. o emprego protegido tem como 
finalidade proporcionar aos deficientes que possuam capacidade média de trabalho igual ou superior a um terço da capacidade 
normal exigida a um trabalhador não deficiente no mesmo posto de trabalho a correspondente valorização pessoal e profissional, 
facilitando a sua transferência para um emprego normal, quando tal lhes for assegurado convenientemente. Os deficientes em 
regime de emprego protegido consideram-se trabalhadores para todos os efeitos, sendo-lhes reconhecidos, em princípio, os direitos, 
deveres e garantias inerentes aos trabalhadores em regime normal de trabalho, com algumas especificidades próprias decorrentes 
da sua situação de deficiência. 

 
Entende-se por emprego protegido toda a atividade útil e remunerada que, integrada no conjunto da atividade económica nacional 
e beneficiando de medidas especiais de apoio por parte do Estado, visa assegurar a valorização pessoal e profissional das pessoas 
com deficiência, facilitando a sua passagem, quando possível, para um emprego não protegido. 
 
Entende-se por centro de emprego protegido, a unidade de produção, de carácter industrial, artesanal, agrícola, comercial ou de 
prestação de serviços, integrada na atividade económica nacional, que vise assegurar aos deficientes o exercício de uma atividade 
remunerada, assim como a possibilidade de formação e ou aperfeiçoamento profissional que permitam, sempre que possível, a sua 
transferência para o mercado normal de trabalho. 
 
 
 
PNPT – PROJETO “NÁUTICA PARA TODOS” 
 
Numa parceria entre a Câmara e a APPACDM de Viana do Castelo o projeto “Desportos Náuticos para Todos” surgiu como 
complemento ao projeto “Náutica nas Escolas”, onde os desportos náuticos fazem parte da unidade curricular da disciplina Educação 
Física, sendo que assim possibilita o acesso e a participação de todos e cada um dos alunos (incluindo alunos com deficiência ou 
incapacidade) aos desportos náuticos, nomeadamente natação, vela, surf, remo e canoagem. 
 
O projeto contempla duas vertentes, por um lado Desportiva/Recreativa focada na formação técnica dos atletas e por outro 
Terapêutica tornando a prática desportiva uma ferramenta de habilitação e reabilitação, onde se pretende promover competências 
sensoriais, motoras, neuropsicológicas, emocionais e sociais, beneficiando os indivíduos em todas as dimensões da qualidade de 
vida. 
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PROJETO PRAIA SEM BARREIRAS (PPSB) 
 
Projeto de parceria entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo (entidade financiadora) e a Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) que organiza e supervisiona através da sua equipa de Terapeutas. 
O objetivo consta em organizar a acessibilidade à praia e ao banho, criando infraestruturas e equipamentos específicos, facilitando 
o acesso a todas as pessoas com mobilidade reduzida, promovendo a qualidade de vida usufruindo em pleno dos benefícios do 
meio aquático. 
Os destinatários são pessoas com mobilidade reduzida, temporária ou não, pertencentes a instituições públicas, privadas ou a título 
particular. 
A equipa que intervém diretamente no projeto “Praias sem Barreiras” é constituída por um terapeuta responsável pelo serviço e três 
ou quatro voluntários sendo estes angariados em estabelecimentos de ensino superior nas áreas de saúde e educação. 
 

 
Figura 6 – Evolução dos apoios do PPSB ao longo dos últimos anos 
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Gráfico 8 - Caraterização do CE, CEP, CRI, ELI, PNPT, PPSB da APPACDM de Viana do Castelo 
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Gráfico 9 – Comparação vagas ocupadas vs vagas protocoladas CAO ao longo dos anos Gráfico 10 - Comparação vagas ocupadas vs vagas protocoladas LAP ao longo dos anos 

 
 

Gráfico 11 - Comparação vagas ocupadas vs vagas protocoladas LRE ao longo dos anos Gráfico 12 - Evolução do nº médios de pessoas apoiadas por resposta/serviço (FP, SIP e CEP) 

 
 

  
Gráfico 13 – Projeto Praia sem Barreiras: evolução do nº de utilizadores vs nº de 

utilizações 
Gráfico 14 – Evolução do nº de pessoas apoiadas ao longo dos anos nos projetos: CRI e PNPT 
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Atividades desenvolvidas 
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Recursos Humanos 
 

Gráfico 15 – Distribuição de colaboradores por “habilitações” Gráfico 16 – Distribuição de colaboradores por “função” 
 
 

Gráfico 17 – Distribuição de colaboradores por “faixa etária” Gráfico 18 – Distribuição de colaboradores por “tempo de serviço” 

 
 

 
Gráfico 19 – Distribuição de colaboradores por “tipologia de contrato” 
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3. Princípios de Ação 
 

Missão 
A APPACDM é uma instituição Particular de Solidariedade Social que concebe, constrói e implementa respostas sociais dirigidas 
prioritariamente aos cidadãos com deficiência e suas famílias com vista a facilitar a construção de um projeto de vida. 

 

Visão 
Ser uma instituição de referência na construção de uma sociedade inclusiva. 

 

Valores 
Amizade 
Confidencialidade 
Criatividade 
Igualdade 
Integridade 
Privacidade 
Respeito 
Responsabilidade 
Rigor 
Solidariedade 
 
 
 

4. Políticas 
 

Qualidade 
A APPACDM de Viana do Castelo define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e 
expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. Para garantir a execução da política da qualidade, a 
organização deve controlar a conformidade e a melhoria contínua dos processos. A gestão da qualidade deve melhorar a 
sustentabilidade da organização e a qualidade de vida dos clientes.  
A APPACDM de Viana do Castelo define, implementa e controla a sua política e objetivos da qualidade através da avaliação 
sistemática de dez políticas. 
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Liderança 
Metas

2019 A T

> 90 79,87 88,70%

CAO 35 36 102,86%

LAP 26 23 88,46%

LRE 19 22 115,79%

CE 8 4 50,00%

ELI 1 2 200,00%

> 10 10,9 109,00%

400 357 89,25%

> 70 65,96 94,23% Planeamento individual

2 1 50,00% Gestão da melhoria

> 85 94,29% 110,90%
Planeamento e organização - 

reuniões

> 7 3,73 53,30% Monitorização PA

96,04%

41,70%

68,87%

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

Gestão clientes
4.  Nº médio de pessoas apoiadas em contex to inclusivo (ELI, CRI, PNPT 

e PPSB)

5. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV*

6. Nº projetos inovadores

7. Taxa de participação em reuniões da Rede Social/CPCJ/CLAS

8. Média diária de ativ idades/sessões desenvolv idas na ou para a 

comunidade

Objetivos Indicadores Atividade

1. Melhorar o 

desempenho 

organizacional na 

política/principio 

Liderança (concretização de 

metas = ou > 50% )

1. Taxa de execução orçamental

Gestão financeira
2. Taxa de autofinanciamento*

3. Taxa de pessoas encaminhadas para a vida ativa (Asus, apoio à 

colocação e integrações)

Resultados

 
 
Na tabela seguinte Tabela 1, podemos observar o nº de pessoas apoiadas pelo respetivo serviço ou resposta que a organização 
considera como inclusivas, ou seja, que são desenvolvidas no contexto das pessoas. Este indicador apresenta uma ligeira queda, 
relativamente aos dois anos anteriores, essencialmente devido à variação do nº de alunos apoiados em CRI. 
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Resposta/serviço Nº médio de pessoas apoiadas 

ELI 42,6 

CRI 239 

PPSB 32 

PNPT 43,7 

Total 357,3 
Tabela 1 – Nº médio de pessoas apoiadas em contexto inclusivo 

 
No que concerne ao indicador “taxa de pessoas encaminhadas para a vida ativa”, desdobramos os resultados do indicador (ver 
Tabela 2). Os resultados atingidos superaram ligeiramente os valores que estavam definidos. Observa-se que apenas a Delegação 
de P. Barca não encaminhou qualquer pessoa para nenhum projeto de vida ativa (ver Tabela 3). 
 

Tipo enquadramento Nº pessoas 

ASUS internos 19 

ASUS externos 20 

Apoio colocação / integrações 9 

Total 48 
Tabela 2 – Pessoas encaminhadas para a vida ativa por tipo de enquadramento 

 
 

 A C DA ML MO PL PB VC V 

ASUS internos 11 5 - 1 0 0 0 2 0 

ASUS externos 6 3 - 8 1 0 0 0 2 

Apoio colocação / integrações 2 0 - 1 0 6 0 0 0 

Tabela 3 – Clientes encaminhados para a vida ativa por estrutura e por tipo de encaminhamento 

 
Durante o ano de 2019, no âmbito da intervenção desenvolvida um pouco por todo o distrito pelas diferentes estruturas, verificamos 
que, diariamente, são realizadas 3,73 atividades no distrito. A grande maioria destas atividades foram desenvolvidas concretamente 
em espaços da comunidade. Algumas, de caráter mais residual são desenvolvidas nos espaços da APPACDM, mas com uma 
participação efetiva da comunidade. 
 
Relativamente a esta política, como é óbvio, não poderíamos deixar de fazer referência a alguns dados de gestão 
económica/financeira, tendo como objetivo dar continuidade aos resultados que tem vindo a ser alcançados nos últimos anos. 
Nesta linha, ao nível da execução orçamental, observa-se um valor de execução muito satisfatório (80%), com um saldo positivo 
entre receitas e despesas de 254.246,47€, fixando-se a previsão para 2019 em 318.332,65€. 
 
No que refere aos objetivos operacionais propostos para 2019, importa realçar que apenas foi finalizada a renovação da caixilharia 
na Unidade de Areosa e foram adquiridas três viaturas para as Delegações de Valença e P. Barca e Unidade de Viana do Castelo. 
Não foram atingidas nenhumas restantes das metas propostas (alargamento protocolo CAO JB; Alargamento protocolo CAO’s 
Cabedelo; criação novo CAO Caminha; Obras de ampliação LRE Melgaço; Obras novos CAO’s (Monção e P. Barca); Remodelação 
CAO Ursulinas; Aquisição software gestão clientes; Auditorias EQUASS Excellence. 
 
Neste momento, existe um projeto inovador a ser desenvolvido pela instituição, designado “Flying the flag for a healthy Europe; 
Building capacities in community for special needs”.  
Este projeto desenvolve a participação num programa de partilha de boas práticas que pretende ir ao encontro das necessidades 
das pessoas com deficiência na área da inclusão social, saúde e bem-estar.  
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O grande objetivo será providenciar atividades às pessoas com deficiência para que eles desenvolvam competências para que 
possam ser exemplos positivos de estilos de vida saudáveis, ao nível da alimentação saudável, desporto, nutrição, autoestima, 
saúde mental, autodeterminação e estilos de vida ativos. 
 
Ao mesmo tempo, será realizada uma sensibilização da comunidade, nomeadamente ao nível do poder local para que as suas 
atividades e instalações sejam mais inclusivas. 
Como produtos finais do projeto, pretendemos criar uma APP e um instrumento para facilitar o acesso à informação sobre estilos 
de vida saudáveis para pessoas com deficiência. Este trabalho será desenvolvido nos diferentes encontros de trabalho a realizar 
em cada uma das entidades parceiras e também localmente nas suas comunidades, por cada um dos parceiros. 
 
Este projeto será desenvolvido em parceria com escolas/instituições de educação especial de diferentes locais da Europa: 
 
Portugal – APPACDM Viana do Castelo; Estónia – Võru Jarve Kool; Letónia – Rigas 1. Speciãlã internãtpamatskola – attistibas 
centrs; Roménia – Scoala Gimnaziala Speciala – CRDEII; Irlanda – St. Cecillia’s School; Reino Unido – Durham Trinity School & 
Sports College. 
 
Na tabela seguinte apresentam-se os dados de cada Estrutura para alguns indicadores desta política: 

 A C D ML MO PL PB VC V 

Nº de pessoas encaminhados para a vida ativa 11 5 - 1 0 0 0 2 0 

% de pessoas encaminhados para a vida ativa 12,5 15,0 - 12,5 4,0 14,0 0,0 7,2 6,6 

Taxa de participação em reuniões da rede social/CPCJ/CLAS 100,0 - - 100,0 90,0 75,0 95,0 100,0 100,0 

Nº de reuniões da rede social/CPCJ/CLAS - - - 12 13 7 33 8 45 

Média diária de atividades/sessões desenvolvidas na ou para a comunidade 0,69 0,27 - 0,498 0,25 0,59 0,59 0,31 0,53 

N.º de atividades realizadas para e na comunidade 250 98 - 182 91 215 215 114 195 

Tabela 4 – Metas das diferentes estruturas por indicador da Política “Liderança” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1 – alguns exemplos da participação comunitária da APPACDM durante o ano de 2019 no distrito de Viana do Castelo 

 
Para a APPACDM de Viana do Castelo, a solidariedade, materializada na participação comunitária e no contributo para a sociedade, 
são valores nucleares que orientam a intervenção desta organização. No esquema anterior, podemos observar alguns exemplos da 
participação e do contributo desta instituição junto das comunidades envolventes. 
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Recursos Humanos 
Metas

2019 A T

1. Taxa de “Turnover ” < 4 3,39 100,00%

2. Nº de promoções/progressões de colaboradores 30 - -

3. Nº de colaboradores / voluntários reconhecidos > 35 - -

4. Taxa de absentismo de colaboradores < 4 - -

5. Taxa de sugestões de colaboradores > 13 13 100,00% Gestão sugestões/reclamações

6. Taxa de contributos/sugestões propostas para o PAG – 

colaboradores
> 35% 27,5 78,60% Planeamento anual

7. Volume de horas de formação (interna e ex terna) > 4000 6065 151,60%

8. Taxa de colaboradores envolvidos em ações de formação 

(internas e ex ternas)
> 50 52 104,00%

9. Taxa de eficácia do plano de formação > 75 - -

10. Taxa de participação dos colaboradores na avaliação de 

satisfação*
> 50 35 70,00%

11. Taxa de satisfação colaboradores - envolv imento e 

participação*
> 65 71,3 109,70%

12. Taxa de satisfação colaboradores – SHST* > 63 66 104,80%

13. Nº de acidentes de trabalho ↓ 20%  ↑ 4,8 0,00%

14. Nº de dias de baixa como consequência de acidentes de 

trabalho
< 200 236 0,00%

15. Taxa de colaboradores com variação positiva na AD* > 60 60% 100% Avaliação desempenho

16. Taxa de motivação colaboradores* > 80 82 103% Avaliação motivação

Taxa de execução de metas 85,10%

Taxa de cumprimento de metas 66,70%

Taxa de eficácia 75,90%

Objetivos Indicadores Atividade

2. Melhorar o desempenho 

organizacional na 

política/principio Recursos 

Humanos (concretização de 

metas = ou > 50% )

Gestão recursos humanos

Gestão formação

Avaliação satisfação

Gestão recursos humanos

Resultados

 
 
No que refere ao indicador 1, no ano de 2019 foram considerados os seguintes valores: 16 admissões efetivas e 5 rescisões de 
colaboradores (para um nº médio de 310 trabalhadores durante o primeiro semestre), o que resulta numa taxa final de turnover de 3,39%, ficando ligeiramente 
abaixo do limite máximo definido. 
 
Relativamente ao indicador 2, não apresentamos resultados neste documento uma vez que não nos foram remetidos dados, em 
tempo útil, pelos Serviços Administrativos. Por outro lado, não foram colocados dados no indicador 3 porque o reconhecimento de 
colaboradores é realizado formalmente em sede de Assembleia Geral (AG) de apresentação de contas da Instituição. Ora, no ano 
de 2020, por motivos relacionados com a pandemia, a AG não foi realizada em março, como é hábito, pelo que ainda não houve o 
reconhecimento formal de trabalhadores. 
Também por motivos relacionados com a pandemia, não estamos em condições, nesta fase de apresentar resultados para os 
indicadores 4 e 9. 
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Ao nível da formação de ativos, importa referir que, a meta inicialmente definida, foi superada de forma considerável. Inicialmente 
estava estipulado um volume de formação de pelo menos 4.000 horas e o resultado atingido foi de 6.065 horas, fruto da realização 
de formação interna inicialmente não prevista no plano de formação, assim como, de um aumento da procura de formação externa 
por parte dos colaboradores, tendo a instituição investido um total de 4.018€, neste tipo de formação, representando um aumento 
de 62% relativamente ao ano anterior. 
  

Volume de horas de formação interna 2491,5 

Volume de horas de formação externa 3573,5 

161 Colaboradores estiveram envolvidos em qualquer tipo de formação neste semestre [nº médio = 310] 52% 

Tabela 5 – Dados relativos à formação de colaboradores 

 
O Plano de Formação 2019, atempadamente divulgado, foi elaborado tendo em consideração a melhoria contínua do desempenho 
de todos os colaboradores. Durante o ano de 2019 foram contempladas uma serie de iniciativas que permitiram aos colaboradores 
o acesso a vários tipos de formação, seja ela interna ou externa, ministrada pela APPACDM de Viana do Castelo ou por entidades 
parceiras. 
 
Neste âmbito já foram realizadas as unidades formativas elencadas na tabela 6 (desenvolvidas internamente pela APPACDM de 
Viana do Castelo) e as unidades de formação de curta duração indicadas na tabela 7 (desenvolvidas em parcerias com entidade 
externa, com a qual se estabeleceu protocolo de cooperação para a operacionalização de Formação Modular para empregados sob 
a forma de Unidade de Formação de Curta Duração). Para além da formação desenvolvida internamente, os colaboradores 
participaram também em intervenções formativas realizadas por entidades externas e devidamente aprovadas e financiadas pela 
Direção.  
 

Nº Designação  Formandos Horas 

1 Juntos na Prevenção  9 16 

2 Segurança no Trabalho (Sector Agro)  18 6 

3 Primeiros Socorros “Noções Básicas” - Monção  5 6 

4 Práticas Seguras de Higienização  19 6 

5 Processo de Avaliação de Desempenho  6 2 

6 Contratação Pública  20 6 

7 CRIARTE – P. LIMA  11 24 

8 Sensibilização Implementação HACCP  4 2 

9 Praia Sem Barreiras  10 4 

10 Técnicas de Imobilização PSP  14 2 

11 Transferências – Projeto INR  11 3.5 

12 Atitudes Interpessoais e Coesão de Equipa  16 7 

Tabela 6 – Unidades formativas promovidas pela APPACDM em 2019 – colaboradores 

 
 

Nº Designação - UFCD Ações Nível Formandos Horas 

1 Direito à igualdade e não discriminação 1 IV 15 25 

2 Gestão do stress profissional 1 IV 15 25 

3 Informática na ótica do utilizador – folha de cálculo e intranet 1 IV 15 25 

Tabela 7 – Unidades de formação de curta duração para o biénio desenvolvidas durante o ano de 2019 
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A taxa de participação dos colaboradores na avaliação de satisfação continua a apresentar valores muito reduzidos, contudo, em 
sentido contrário, verificamos que os colaboradores demonstram uma satisfação elevada relativamente à sua perceção sobre a 
participação e envolvimento. 
 
O nº de acidentes de trabalho, com participação ao seguro, aumentou (mais um) relativo ao ano anterior (21 em 2018; 22 em 2019). 
Por sua vez, o nº de dias de baixa como consequência de acidentes de trabalho diminui significativamente relativamente ao ano 
anterior (-298%), passando de 702 dias no ano de 2018, para 236 dias no ano de 2019. Apesar da melhoria significativa ao nível 
dos dias de baixa como consequência de acidentes de trabalho, não conseguimos alcançar a meta a que nos propusemos, que era 
de tentar manter este nº abaixo dos 200 dias. 
No que toca aos locais onde os acidentes tiveram uma maior incidência, destaca-se a Unidade do Cabedelo (8), o CEPVI (3) e a 
Delegação de Valença (3). 

 
Figura 7  - Distribuição de acidentes com participação ao seguro (trabalhadores) por estrutura 

 
Analisando agora os resultados da avaliação de desempenho1, mais concretamente a taxa de colaboradores com variação positiva 
do resultado de avaliação de desempenho relativamente ao ano anterior, verificamos que 60% das avaliações melhoraram o seu 
desempenho relativamente ao ano anterior, o que representa um número muito aproximado de pessoas avaliadas (há colaboradores 
que são avaliados em diferentes respostas, pelo que possuem mais do que uma avaliação). 
 
No quadro seguinte poderemos analisar os resultados obtidos em cada estrutura/serviço. Existe uma variação de 56,28 pontos 
percentuais entre o valor mais alto (94,74% - Delegação de Monção) e o valor mais baixo (38,46% - delegação de Ponte da Barca). 
 
 
 
 

 
1 Para consultar relatório detalhado da avaliação de desempenho de colaboradores 2019, consultar: https://appacdm-viana.pt/2013-01-29-16-44-45/sistema-de-gestao-da-
qualidade/19-sistema-de-gestao-da-qualidade-documentacao.html 

Nº 
Acidentes

Colaboradores

2

CAO Areosa
1 

FPR Areosa

3 

CAO Valença

1

CAO PL

6 

CAO 
Cabedelo

2

LRE 
Cabedelo

1

LRE 3J

1

CAO JB

1 

LAP JL1

3 

CEPVI

1 

LAP 4
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Estrutura N comparados Taxa colaboradores com variação ↑ 
Areosa 39 59% 
Darque 23 52,17% 

Outros serviços 41 59% 
Viana do Castelo 14 78,57% 

Melgaço 32 69% 
Valença 14 78,57% 
Monção 19 94,74% 
P. Barca 13 38,46% 
P. Lima 17 47% 

Cabedelo 42 45% 
Geral 254 60% 

Tabela 6 – Taxa de colaboradores com variação positiva do índice de avaliação de desempenho, por estrutura 

 
 

Direitos 
Metas

2019 A T

1. Nº de reuniões com clientes/significativos sobre direitos/deveres > 100 124 124,00%

2. Nº de reuniões com colaboradores sobre direitos/deveres clientes > 30 34 113,30%

3. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV – 

Autodeterminação*
> 70 53,61 76,59%

4. Taxa de concretização de metas dos PI’s* > 65 62,87 96,70%

5. Taxa de satisfação clientes - direitos e deveres* > 83 83 100,00% Avaliação satisfação

6. Taxa de sugestões clientes/significativos ≥ 5 3,6% 72,00%

7. Taxa de sugestões de clientes/significativos implementadas ≥ 60 93% 100,00%

8. Taxa de contributos/sugestões propostas para o PAG – 

clientes/significativos
> 40 30,06 75,15% Planeamento anual

9. Taxa de colaboradores com variação positiva na AD – 

competências Éticas*
> 70 73 104,29% Avaliação desempenho

95,78%

55,60%

75,69%

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

Objetivos Indicadores Atividade

3. Melhorar o 

desempenho 

organizacional na 

política/principio Direitos 

(concretização de metas = ou > 

50% )

Planeamento e 

organização - reuniões

Planeamento individual

Gestão sugestões e 

reclamações

Resultados

 
 
Relativamente à taxa de sugestões de clientes/significativos, verificamos que não foi atingida a meta, contudo, o valor observado 
superioriza-se ao registado no ano anterior, o que de certa forma nos deixa parcialmente satisfeitos. 
 

Estrutura Sugestões Sugestões clientes/significativos 

Melgaço 26 8 

Monção 10 0 

Valença 14 4 

P. Barca 5 3 

Cabedelo 1 1 

Sede 6 0 

Total 62 16 

Tabela 7 – Sugestões e sugestões clientes/significativos por estrutura/serviço 
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Da totalidade de sugestões efetuadas por clientes/significativos durante o ano de 2019, verificamos que 93% foram implementadas. 
Para este resultado foram consideradas 14 sugestões, sendo que 13 foram implementadas e uma não. Três ainda estão em curso, 
pelo que, neste momento não é possível avaliar as mesmas, transitando desta forma para o ano de 2020. 
 
Das nove estruturas que apoiam diretamente clientes, cinco registaram sugestões, sendo que das cinco, apenas a Delegação de 
Monção não registou qualquer sugestão de clientes. 
 
Na tabela seguinte apresentam-se os dados de cada Estrutura para alguns indicadores desta política. 

 A C D ML MO PL PB VC V 

Nº de reuniões com clientes/significativos sobre direitos/deveres 4 6 - 4 10 20 15 30 35 

Nº de reuniões com colaboradores sobre direitos/deveres clientes 2 3 - 2 6 3 6 2 10 

Taxa de contributos/sugestões propostas para o PAG – clientes/significativos 9,5 0,0 - 41,0 39,0 40,0 61,0 23,0 27,0 

Tabela 8 - Metas das diferentes estruturas por indicador da Política “Direitos” 

 
 

Estrutura N comparados Taxa colaboradores com variação ↑ 
Areosa 39 69% 
Darque 23 57% 

Outros serviços 41 73% 
Viana do Castelo 14 78,57% 

Melgaço 32 69% 
Valença 14 79% 
Monção 19 95% 
P. Barca 13 62% 
P. Lima 17 71% 

Cabedelo 42 79% 
Geral 254 73% 

Tabela 9 – Taxa de colaboradores com variação positiva do índice de avaliação de desempenho no domínio “competências éticas”, por estrutura 

 
Analisando agora os dados relativos à avaliação de desempenho dos colaboradores, no domínio das competências éticas, 
observamos que o resultado global da organização foi de 73%, ou seja, das 254 avaliações comparadas, verificamos que 73% 
mantiveram ou melhoraram o resultado relativamente ao ano anterior. 
 
Ao nível dos contributos /sugestões propostas para o PAG por clientes/significativos, verificamos que apenas as Unidades de Areosa 
e do Cabedelo apresentam índices baixos de participação. As restantes estruturas, apresentam valores acima dos 20%. 
 
Os direitos e deveres dos clientes estão presentes na intervenção diária junto das pessoas que apoiamos, pelo que as reuniões 
formais não espelham todo o trabalho que é feito nesta área. Assim, importa realçar ainda, que 30% das atividades do Plano Anual 
de Gestão foram sugeridas pelos clientes/significativos. 



 

MPA – RS – 85 - 4.0 – 20.02.2015                                            Página 34 de 60 

Ética 
Metas

2019 A T

1. Taxa de colaboradores com variação positiva na AD – 

competências Éticas*
> 70% 73 104,29% Avaliação desempenho

2. Taxa de resposta a reclamações 100 100 100,00%

3. Nº de reclamações 0 2 0,00%

4. Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade / v iolação 

dados pessoais
0 0 100,00%

5. Taxa de satisfação clientes – ética* > 82 84 102,40%

6. Taxa de satisfação clientes – apoio que lhes é dado* > 85 83 97,60%

7. Taxa de satisfação clientes – SHST* > 85 82 96,50%

8. Taxa de satisfação clientes – confidencialidade* > 85 84 98,80%

9. Taxa de satisfação colaboradores – SHST* > 65 66 101,50%

10. Taxa de satisfação colaboradores - posto de trabalho* > 75 71,9 95,90%

11. Nº de ações de prevenção de abusos físicos, mentais e 

financeiros*
≥ 18 32 177,80% Planeamento e organização

12. Taxa de execução do plano de saúde e segurança > 70 - -

13. Taxa de acidentes com clientes (com participação ao seguro) < 2 1,01 100,00%

97,90%

58,30%

78,10%

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

Objetivos Indicadores Atividade

4. Melhorar o desempenho 

organizacional na 

política/principio Ética 

(concretização de metas = ou > 50% )

Gestão sugestões e 

reclamações

Avaliação satisfação

Plano HSST

Resultados

 
 
Durante o ano de 2019 aconteceram 6 acidentes (com participação ao seguro) com clientes (ver Figura 8), o que representa uma 
taxa de 1,01% (tendo como referência 591 pessoas apoiadas, divididas pelas seguintes respostas: LRE; LAP; CAO; FPR e CEP).  
Comparando estes resultados com os do ano anterior, verificamos que houve um aumento de 2 acidentes (em 2018 existiram 4 
ocorrências, representando uma taxa de 0,92%). 
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Figura 8  - Distribuição de acidentes com participação ao seguro (pessoas apoiadas) por estrutura 

 
Na tabela seguinte apresentam-se os dados de cada Estrutura para alguns indicadores desta política. 

 A C D ML MO PL PB VC V 

N.º de ações de prevenção de abusos físicos, mentais e financeiros 4 2 -  4 5 20 3 1 3 

Tabela 10 - Metas das diferentes estruturas por indicador da Política “Ética” 

 
Durante o ano de 2019 foram participadas pelos nossos colaboradores várias intervenções formativas no domínio da Ética2. As 
dozes intervenções participadas (interna ou externamente) envolveram aproximadamente 90 formandos, resultando num volume de 
1.553 horas de formação, representando um total de 25,6% no total de horas de formação realizadas em 2019. 
 
No período em análise foram rececionadas duas reclamações, que no nosso ponto de vista poderiam ser consideradas mais como 
sugestões, mas que, no entanto, foram tratadas efetivamente como reclamações, pois esta foi a intenção do reclamante. Uma estava 
relacionada com uma dificuldade de interpretação dos dias precários concedidos pela instituição e outra com a falta de colaboradores 
em determinado serviço, situação que demorou a ser resolvida pela dificuldade em encontrar pessoa para colmatar essa lacuna. 
 
Relativamente aos indicadores relacionados com “taxas de satisfação”, verifica-se que a taxa de execução das metas se situa acima 
dos 95%, revelando que os resultados ou foram alcançados ou ficaram muito próximos das metas estipuladas. 
 
Por último, no que toca a esta Política, referir apenas que não foi possível obter resultados para o indicador 12 “taxa de execução 
do plano de saúde e segurança”. Esperemos no próximo ano conseguir criar mecanismos apropriados para podermos monitorizar 
este indicador. 

 
2 Para consultar relatório detalhado da avaliação da formação de colaboradores 2019, consultar: https://appacdm-viana.pt/2013-01-29-16-44-45/sistema-de-gestao-da-qualidade/19-
sistema-de-gestao-da-qualidade-documentacao.html 
 

Nº 
Acidentes
Pessoas apoiadas

2
CAO 

Areosa

1 
CAO P. 
Lima

1
CAO JB

1
LRE 3J

1
FPR 

Areosa
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Parcerias 
Metas

2019 A T

1. Taxa de eficácia das parcerias (taxa de cumprimento + taxa de execução de metas / 2) > 70 85,5 122,10% Gestão parcerias

2. Taxa de satisfação parceiros > 90 88,28 98,09% Avaliação satisfação

3. Taxa de parcerias que garantem continuidade de serv iços para o cliente > 45 55,4 123,10%

4. Taxa de PI’s com parcerias que garantem a continuidade do serv iço > 80 87,3 109,10%

5. Impacto (% ) das ativ idades realizadas na qualidade de v ida do cliente 

(perceção da pessoa apoiada)
> 85 98,8 116,20% Avaliação ativ idades

6. Taxa de satisfação clientes - ativ idades e serv iços* > 85 81 95,29% Avaliação satisfação

110,65%

66,70%

88,67%

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

Objetivos Indicadores Atividade

5. Melhorar o 

desempenho 

organizacional na 

política/principio 

Parcerias (concretização 

de metas = ou > 50% )

Planeamento indiv idual

Resultados

Taxa de execução de metas

 
 
Na política de parcerias observam-se valores bastante satisfatórios, sendo o valor de execução de metas mais reduzido aquele que 
se apresenta para o indicador seis (95,29%). 
 
Da auscultação de uma amostragem de clientes quanto à sua perceção sobre se as atividades desenvolvidas por cada um 
contribuem para a melhoria da sua qualidade de vida3, 98% consideram que, de facto, as atividades influenciam positivamente na 
sua vida. 
 

A C D ML MO PL PB VC V 

100 98 - 96,98 - 100 98,3 - 100 

Tabela 11 – Média de pessoas com perceção de que as atividades que desenvolvem contribuem para a melhoria da sua qualidade de vida 

 
Na tabela seguinte apresentam-se os dados de cada Estrutura para alguns indicadores desta política. 

 A C D ML MO PL PB VC V 

Taxa de eficácia das parcerias 88,0 72,0 - 61,0 125,0 73,0 54,0 88,9 122,0 

Taxa de PI’s com parcerias que garantem a continuidade do serviço 85,0 44,0 - 99,0 100,0 85,0 92,0 100,0 93,0 

Taxa de parcerias que garantem continuidade de serviços para o cliente 86,0 74,0 - 48,0 50,0 75,0 58,0 23,1 29,0 

Tabela 12 - Metas das diferentes estruturas por indicador da Política “Parcerias” 

 
Nesta Política, verifica-se que mais de metade das parcerias desenvolvidas com as entidades dos mais variados setores, são 
parcerias que garantem a continuidade de serviços para os clientes. Esta abordagem abrangente, resulta em mais valias óbvias 
para os clientes e para as suas famílias, que assim podem enriquecer as suas competências, apoiando na construção do projeto de 
vida de cada um.  
Em termos organizacionais, as parcerias, para além da garantia da continuidade dos serviços para os clientes, contribuem ainda 
para a melhoria da gestão da instituição, nomeadamente ao nível da sua sustentabilidade. 
 
Ainda neste âmbito, sublinhar também que 87,3% dos clientes da APPACDM usufruem de serviços proporcionados por entidades 
parceiras, e sem as quais não existiria possibilidade de acesso a este tipo de atividades. 
 

 
3 Esta auscultação é realizada anualmente através de inquérito e metodologia definidos. 
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Os dois indicadores relacionados com “taxas de satisfação” não alcançaram as metas estabelecidas, contudo, os seus valores de 
execução situam-se em níveis acima dos 95%. 
 
 

Participação 
Metas

2019 A T

≥ 5 3,6 72,00%

≥ 60 93 155,00%

> 40 30,06 75,15% Planeamento indiv idual

> 75 68 90,67%

> 80 80 100,00%

> 65 71,27 109,65%

> 70 56,63 80,90%

8.  Percentil médio índice QV - EMPW VR: 48,02 5% ↑ 7,45 100,00%

> 30 32,09 106,97% Planeamento anual

> 0,5 0,39 78,00%
Planeamento e 

organização - reuniões

96,83%

50,00%

73,42%

6. Taxa satisfação colaboradores – envolv imento e participação*

7. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV – 

Empowerment* Planeamento indiv idual

9. Taxa de ativ idades organizadas e/ou postas em prática pelos clientes

10. Nº médio diário de reuniões com clientes/significativos (valores por 

estrutura)

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

Objetivos Indicadores Atividade

6. Melhorar o desempenho 

organizacional na 

política/principio 

Participação (concretização de 

metas = ou > 50% )

1. Taxa de sugestões de clientes/significativos Gestão sugestões e 

reclamações2. Taxa de sugestões de clientes/significativos implementadas

3. Taxa de contributos/sugestões propostas para o PAG – 

clientes/significativos

Resultados

4. Taxa de participação de clientes/significativos avaliação satisfação

Avaliação satisfação
5. Taxa de satisfação clientes - participação na elaboração e avaliação do 

PI *

 
 
Na política Participação, observam-se valores bastante satisfatórios, sendo que o valor de execução de metas mais baixo é de 72%, 
precisamente no primeiro indicador “taxa de sugestões clientes/significativos”. 
 

Sugestões 2019 Nº % 
Colaboradores 42 13 

Parceiros 3 3 
Financiadores 1 33 

Clientes 16 3,6 
Total 62  

Tabela 13 – Nº e taxa de sugestões por stakeholder  

 
Apesar da contínua sensibilização para a importância do tratamento das sugestões de acordo com o procedimento instituído, 
continuam a existir estruturas/serviços que não tem instituído a dinâmica de registo das sugestões, continuando a existir uma grande 
discrepância, entre estruturas, no registo de sugestões (ver Tabela 14), sendo facilmente percetíveis as diferentes práticas 
instituídas, através da visualização do Gráfico 22 que nos apresenta o acumulado de sugestões ao longo dos anos pelas diferentes 
estruturas. 
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Analisando os resultados pelas diferentes estruturas, verificam-se níveis diferentes de participação, como podemos ver pela análise 
da tabela seguinte. Durante o ano de 2019 as estruturas de P. de Lima, Viana do Castelo, Darque e Areosa não registaram qualquer 
tipo de sugestão. 
 

U/D 
Sugestões Reclamações 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Melgaço 9 31 20 23 26 1 0 0 0 0 

Monção 8 9 8 5 10 0 0 0 0 0 

Valença 9 14 12 12 14 0 0 1 0 0 

P. Barca 3 10 5 1 5 0 0 0 0 0 

P. Lima 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Viana do Castelo 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 

Cabedelo 3 0 2 12 1 5 0 1 1 2 

Darque 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 

Areosa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Sede 19 8 10 17 6 1 2 0 0 0 

Total 66 87 65 73 62 9 4 3 4 2 
Tabela 14 – Evolução das sugestões e reclamações ao longo dos anos por estrutura/serviço 

 
 

 
Gráfico 20 – Evolução das sugestões e reclamações ao longo dos anos 
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Gráfico 21 - Evolução das sugestões e reclamações de clientes e colaboradores ao longo dos anos 

 
 

 
Gráfico 22 – Acumulado de sugestões por estrutura/serviço 

 
 
Na tabela seguinte apresentam-se os dados de cada Estrutura para alguns indicadores desta política. 

 A C D ML MO PL PB VC V 

Taxa de atividades organizadas e/ou postas em prática pelos clientes 14,3 0,0  - 18,0 70,0 14,0 42,0 15,4 83% 

Nº de atividades postas em prática pelos clientes  - 0  - 6 20 3 15 6 64 

Nº médio diário de reuniões com clientes/significativos 0,99 0,05  - 0,68 0,40 0,21 0,29 0,12 0,34 

Nº anual de reuniões com clientes/significativos 361 10  - 248 131 77 106 45 124 

Tabela 15 - Metas das diferentes estruturas por indicador da Política “Participação” 
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Abordagem Centrada na Pessoa 
Metas

2019 A T

> 85 81 95,29%

> 80 80 100,00%

> 70 98 140,00%

> 85 98,8 116,20% Avaliação ativ idades

> 65 62,87 96,70%

> 70 65,96 94,23%

> 70 53,61 76,59%

> 70 56,63 80,90%

9. Percentil médio índice QV VR: 49,4 5% ↑ 6,5 100,00%

10. Percentil médio índice QV - EMPW VR: 48,02 5% ↑ 7,45 100,00%

11. Percentil médio índice QV - ADTM VR: 47,6 5% ↓ 2,4 100,00%

≤ 2 5,76 34,70% Gestão clientes

94,55%

50,00%

72,28%

Atividade

7. Melhorar o desempenho 

organizacional na 

política/principio Abordagem 

centrada na pessoa 

(concretização de metas = ou > 50% )

1. Taxa de satisfação clientes – recetiv idade e flex ibilidade*

Avaliação satisfação
2. Taxa de satisfação clientes - participação na elaboração e avaliação 

do PI*

3. Taxa de satisfação clientes – QV*

Resultados

4. Impacto (% ) das ativ idades realizadas na qualidade de vida do cliente 

(perceção da pessoa apoiada)

5. Taxa de concretização de metas dos PI´s*

Planeamento 

individual

6. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV*

7. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV – 

Autodeterminação*

8. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV – 

Empowerment*

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

12. Taxa de desistências (saídas) de clientes

Objetivos Indicadores

 
 
Os percentis médios atingidos, relativos aos índices de qualidade de vida e de qualidade vida nos domínios de empowerment e 
autodeterminação em 2019 foram, respetivamente, 52,63%; 51,59% e 46,46%, resultando nas variações apresentadas na tabela 
anterior (indicadores 9, 10 e 11). 
Ao nível da qualidade de vida e da qualidade de vida no domínio de empowerment observa-se uma variação positiva, que se 
encontra ligeiramente acima do limite de variação definida. Como esta variação é positiva, mesmo que tenha ultrapassado o limite, 
considera-se obviamente como meta concretizada. Por outro lado, o índice médio de qualidade no domínio de autodeterminação 
desceu em 2,4% relativamente ao ano anterior, mantendo-se, contudo, dentro dos limites considerados razoáveis, pelo que a meta 
também foi considerada como concretizada. 
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2020 N QV ADTM EMPW 
 

Centros de Atividades Ocupacionais 

Areosa 82 68,64 66,08 68,17 

JB 24 16,46 13,84 14,13 

Cabedelo 52 43,68 2,25 43,37 

Melgaço 61 55,92 55,26 52,59 

Monção 25 45,32 43,53 46,12 

P. Barca 25 42,86 36,42 37,38 

Ursulinas - - - - 

Valença 30 65,08 67,75 66,28 

  

Lares de Apoio 

LAP JL 1 8 44,2 38,05 38,65 

LAP JL 2 8 79,69 79,03 80,98 

LAP 4 - - - - 

I. Perestrello 7 57,36 51,19 55,83 

Valença 8 70,65 71,57 69,58 

  
Lares Residenciais 

3J 4 6,47 4,44 4,96 

Cabedelo 18 30,28 25,31 26,42 

Melgaço 17 42,78 41,49 38,15 

Monção 6 3,84 40,86 43,84 

VC 9 74,64 72,34 74,31 

  
Formação Profissional 

Melgaço 21 63,74 65,77 60,54 

P. Barca 12 66,27 65,02 66,1 

  
SED - - - - 

 
Totais CAO 299 53,05 44,38 51,73 

Totais LAP 31 63,16 60,24 61,44 

Totais LRE 54 36,91 38,42 38,44 

Totais FPR 33 64,66 65,5 62,56 

Totais SED - - - - 
 

Totais Globais 417 52,63 46,46 51,59 

Tabela 16 – Taxa de pessoas apoiadas com variação positiva do índice de Qualidade de vida, Autodeterminação e Empowerment 
 
Analisando agora a variação ao nível da taxa de pessoas que melhoram os índices de Qualidade de Vida, Autodeterminação e 
Empowerment, observam-se os seguintes resultados, respetivamente: 67,98%, 55,62% e 58,43%. Os resultados deste indicador 
são conseguidos através da comparação dos índices dos diferentes domínios no ano atual com o ano anterior. Na tabela seguinte 
apresentam-se os resultados específicos por cada resposta e por cada Unidade/Delegação. 
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U/D Resposta social Comparados 
QV ADTM EMPW 

↑ = ↓ ↑ = ↓ ↑ = ↓ 

  

Areosa 

CAO Areosa 67 
21 8 38 20 14 33 28 13 26 

31,34% 29,85% 41,79% 

LAP 1 6 
6 0 0 1 0 5 3 0 3 

100,00% 16,67% 50,00% 

LAP 2 5 
1 0 4 1 1 3 2 0 3 

20,00% 20,00% 40,00% 

SED   
                  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Totais Unidade 78 
28 8 42 22 15 41 33 13 32 

35,90% 28,21% 42,31% 
  

Darque 

CAO JB 23 
6 0 17 2 4 17 1 6 16 

26,09% 8,70% 4,35% 

LRE 3J 4 
0 0 4 0 0 4 0 0 4 

0,00% 0,00% 0,00% 

Totais Unidade 27 
6 0 21 2 4 21 1 6 20 

22,22% 7,41% 3,70% 
  

V. Castelo 

CAO URS 19 
18 1 0 15 3 1 15 3 1 

94,74% 78,95% 78,95% 

LAP 4 5 
5 0 0 5 0 0 5 0 0 

100,00% 100,00% 100,00% 

Totais Unidade 24 
23 1 0 20 3 1 20 3 1 

95,83% 83,33% 83,33% 
  

Melgaço 

CAO MLG 53 
51 1 1 46 6 1 47 5 1 

96,23% 86,79% 88,68% 

LRE MLG 13 
13 0 0 11 2 0 11 2 0 

100,00% 84,62% 84,62% 

Totais Delegação 66 
64 1 1 57 8 1 58 7 1 

96,97% 86,36% 87,88% 
  

Valença 

CAO VLN 29 
28 1 0 21 7 0 20 8 0 

96,55% 72,41% 68,97% 

LAP VLN 8 
7 0 1 8 0 0 7 1 0 

87,50% 100,00% 87,50% 

Totais Delegação 37 
35 1 1 29 7 0 27 9 0 

94,59% 78,38% 72,97% 
  

Monção 

CAO MNC 22 
18 0 4 16 1 5 15 2 5 

81,82% 72,73% 68,18% 

LRE MNC 6 
5 0 1 4 1 1 6 0 0 

83,33% 66,67% 100,00% 

LAP MNC 6 
4 0 2 4 0 2 3 0 3 

66,67% 66,67% 50,00% 

Totais Delegação 34 
27 0 7 24 2 8 24 2 8 

79,41% 70,59% 70,59% 
  

P. Barca CAO PB 22 
5 0 17 6 1 15 4 4 14 

22,73% 27,27% 18,18% 
  

P. Lima CAO PL   
                  

73,00%     
  

Cabedelo 

CAO 47 
36 4 7 28 18 1 27 18 2 

76,60% 59,57% 57,45% 

LRE CAB 15 
12 0 3 7 0 8 8 1 6 

80,00% 46,67% 53,33% 

LRE VC 6 
6 0 0 3 0 3 6 0 0 

100,00% 50,00% 100,00% 

Totais Unidade 68 
54 4 10 38 18 12 41 19 8 

79,41% 55,88% 60,29% 
  

APPACDM Totais gerais 356 
242 15 99 198 58 99 208 63 84 

67,98% 55,62% 58,43% 
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Resposta social Comparados 
QV ADTM EMPOW 

↑ = ↓ ↑ = ↓ ↑ = ↓ 
 

CAO Totais gerais 282 
183 15 84 154 54 73 157 59 65 

64,89% 54,61% 55,67% 
  

LAP Totais gerais 30 
23 0 7 19 1 10 20 1 9 

76,67% 63,33% 66,67% 
  

LRE Totais gerais 44 
36 0 8 25 3 16 31 3 10 

81,82% 56,82% 70,45% 
  

FPR Totais gerais   
                  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
  

SED Totais gerais 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
Tabela 17 – Variações dos índices de QV, ADTM e EMP (2018 e 2019) 

 
A taxa de desistência de clientes é calculada tendo em consideração os pressupostos apresentados de seguida, sendo que no ano 
de 2019 apenas se verificam desistências nas respostas de Centro de Atividades Ocupacionais e Formação Profissional: 
 

Resposta Nº médio PA4 Nº desistências % desistências 

CAO 368 4 1,36 
FPR 83 22 26,5 
Total 451 26 5,76 

Tabela 18 – Nº e taxa de desistências por resposta 

 
Para o próximo ano, deverá ser realizada a reformulação deste indicador, ou pelo menos uma alterar a definição do indicador, isto 
é, talvez seja preferível contabilizar todas as rescisões, de uma forma geral e não contabilizar apenas aquelas que os motivos sejam 
imputáveis à APPACDM, pois esta avaliação é muito difícil de efetuar e muito ambígua. 
 
Analisando agora as taxas de concretização de metas dos PI’s, observamos, através da análise da tabela 17, que existem várias 
respostas (CAO P. Barca, CAO P. Lima, CAO Ursulinas, LAP 4, CAO JB e LRE 3 de julho) a apresentarem resultados abaixo dos 
50%, ao nível da taxa de cumprimento de metas dos Pi’s. Para as restantes respostas observam-se valores superiores a 50%, o 
que significa que o trabalho desenvolvido e negociado com as pessoas apoiadas/significativos foi sendo alcançado, sendo revelador 
do sucesso das intervenções efetuadas. 
   
Ao nível dos Centros de Atividades Ocupacionais verifica-se uma variação de 53,58 pontos percentuais, entre o valor mais 
elevado (Valença - 75,58) e o mais baixo (P. Lima - 22). 
 
Por seu lado, no que refere aos Lares Residenciais, a variação é um pouco mais baixa do que aquela que é possível observar no 
CAO’s, situando-se em 48,72%, sendo o valor mais elevado verificado no LRE de Monção (75,14) e o mais baixo no LRE 3J (26,42). 
 
Passando agora a análise para os resultados dos Lares de Apoio, podemos constatar que o valor mais elevado é de 70,0 (LAP 
Valença) e o mais baixo de 41,27 (LAP 4), resultando numa variação de 28,73%. 
 
Por último na Formação Profissional, observa-se uma variação de 4,99%, resultante da diferença entre os valores obtidos nos 
centros de formação para as quais foi possível aferir resultados (Melgaço e P. Barca). 
 
Ao nível do Centro Educacional, a taxa de cumprimento de metas relativa ao ano de 2019 foi de 84%. 

 
4 Para calcular a taxa de desistências, deveria ser considerado o nº total de pessoas que frequentaram as respetivas respostas e não o nº médio. Nesta tabela, para o CAO apresenta-
se efetivamente o nº médio de pessoas, pois é o único valor que temos (futuramente devemos tentar definir um mecanismo que nos permita verificar o nº efetivo de pessoas que 
frequentaram. Por sua vez, na FPR o nº que se apresenta (83) é o nº efetivo de formandos que passaram por esta resposta ao longo do ano. 
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Apesar de tudo, após uma análise muito abrangente, reparamos que as taxas globais de cumprimento de metas dos PI’s por resposta 
social, apresentam valores muito aproximados, situando-se todas as respostas nos 62%, demonstrando que de uma forma geral, o 
trabalho que tem vindo a ser feito com as pessoas apoiadas tem evidenciado sinais positivos de sucesso. Estes valores dão-nos 
informações acerca de um indicador específico, que nos fornecem alguns esclarecimentos acerca do desempenho da organização 
ao nível da intervenção junto das pessoas apoiadas, no entanto, não prescinde uma análise mais alargada em conjunto com outros 
indicadores. 
 
Análises mais específicas de cada resposta, poderão ser consultadas nos PAG’s de cada uma das Estruturas, no âmbito da taxa de 
cumprimento de PI’s. 
 

 Melgaço Monção Valença P. Barca P. Lima Areosa Viana Darque Cabedelo Global 

CAO 67,75 56,29 75,58 33,15 22 72,37 40,35 34,31 68,4 62,92 

LRE 65,22 75,14      26,42 CAB:68,9 VC: 69,52 62,45 

LAP  65,36 70   JL1: 59,04 JL 2: 66,22 41,27   62,89 

FPR 65,04   60,05      62,47 

SED      84    84,00 
Tabela 19 – Resultados da taxa de cumprimento de metas de PI’s por Estrutura 
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Abrangência 
Metas

2019 A T

> 85 87 124,94%

≥ 50 54,39 108,78%

> 70 65,96 94,23%

> 70 53,61 76,59%

> 70 56,63 80,90%

400 357 89,25%

CAO ≥ 390 368,58 94,36%

AR ≥ 115 108,92 92,20%

ELI ≥ 37 42,64 122,97%

CRI  ≥ 300 239 80,70%

FP ≥ 50 71,7 143,50%

CE ≥ 1 1,4 150,00%

> 85 81 - Avaliação satisfação

> 70 78 111,40%

> 90 92,91 103,20%

> 3,8 3,86 101,58%

104,97%

50,00%

77,49%

Objetivos Indicadores Atividade

8. Melhorar o 

desempenho 

organizacional na 

política/principio 

Abrangência (concretização 

de metas = ou > 50% )

1. Taxa de PI’s com parcerias que garantem a continuidade do serviço

Planeamento indiv idual

2. Taxa de parcerias que garantem continuidade de serv iços para o cliente

3. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV*

Gestão clientes

7. Nº médio de pessoas apoiadas por resposta/serviço*

8. Taxa de satisfação clientes - ativ idades e serv iços*

9. Nº ativ idades complementares

Planeamento anual10. Taxa de participação de clientes em ativ idades complementares

11. Nº médio de ativ idades semanais por cliente 

Resultados

Taxa de eficácia

4. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV – 

Autodeterminação*

5. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV – Empowerment*

6.  Nº médio de pessoas apoiadas em contex to inclusivo (ELI, CRI, PNPT e 

PPSB)

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

 
 
Ao nível do nº médio de pessoas apoiadas por resposta/serviço, verificam-se diferenças negativas, relativamente à meta inicialmente 
proposta, para as respostas/serviços de CAO, AR e CRI. Relativamente ao CRI, o nº médio de alunos apoiados depende única e 
exclusivamente das escolas/agrupamentos, pelo que, a APPACDM não tem poder de decisão neste processo. 
 
Por outro lado, a variação negativa relativa às respostas de CAO e AR estão relacionados com o não alargamento dos protocolos 
dos CAO’s da Unidade do Cabedelo, assim como a não existência ainda do novo CAO de Caminha e da não entrada em 
funcionamento do LRE de P. Lima (ver Tabela 19). 
 
A análise aos restantes indicadores já foi sendo feita ao longo das restantes políticas. De ressalvar apenas o incremento, durante o 
ano de 2019, do nº de atividades complementares disponibilizadas aos clientes e o facto de 92,91% desses clientes usufruírem de 
pelo menos uma dessas atividades. 
O nº médio de atividades semanais por cliente superou ligeiramente as previsões iniciais, estabelecendo-se em 3,86 atividades 
semanais por cliente (não se englobam neste indicador as atividades de atelier – apenas estão incluídas as atividades 
complementares). 
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Estimativas 2019 - alargamentos e novos equipamentos (fonte: orçamento 2019) Nº médio estimado Nº médio efetivo Variação 

CAO João Barreto 27 27,5 0,5 

CAO 1 Cabedelo 28 25,3 -2,7 

CAO 2 Cabedelo 28 24,4 -3,6 

CAO Caminha 20 0 -20 

LRE P. Lima 16 8,8 -7,2 

Totais 119 86 -33 
Tabela 20 – Variações de ocupação (previsto e real) para 2019 

 
 
Na tabela seguinte apresentam-se os dados de cada Estrutura para alguns indicadores desta política. 

 A C D ML MO PL PB VC V 

Nº atividades complementares 18 6  - 10 5 12 8 6 13 

Taxa de participação de clientes em atividades complementares 100,0 92,0  - 73,0 100,0 95,0 90,0 100,0 93,3 

Nº médio de atividades semanais por cliente 2,20 2,35  - 3,52 3,00 5,00 3,00 3,21 8,60 

Tabela 21 - Metas das diferentes estruturas por indicador da Política “Abrangência” 

 
 
 

Estrutura N comparados 
Taxa pessoas com 

variação ↑ QV 
Taxa pessoas com variação 

↑ ATDM 
Taxa pessoas com variação 

↑ EMPW 
Areosa 78 35,9% 28,21% 42,31% 
Darque 27 22,22% 7,41% 3,7% 

Viana do Castelo - - - - 
Melgaço 66 96,97% 86,36% 87,88% 
Valença 37 94,59% 78,38% 72,97% 
Monção 34 79,41% 70,59% 70,59% 
P. Barca 22 22,73% 27,27% 18,18% 
P. Lima - - - - 

Cabedelo 68 79,41% 55,88% 60,29% 
Geral 332 69,48% 57,7% 61,31% 

Tabela 22 – Taxa de pessoas apoiadas com variação positiva do índice de Qualidade de vida, Autodeterminação e Empowerment por estrutura 
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Orientação para os resultados 
Metas

2019 A T

> 85 83,32 98,00%

> 75 69,55 92,70%

> 90 88,28 98,00%

> 85 - -

> 82 80,37 98,00%

> 65 62,87 96,70%

> 70 65,96 94,23%

> 70 56,63 80,90%

> 70 53,61 76,59%

CAO 8059 9104,32 88,52%

LAP 5800 6319,45 91,78%

LRE 12281 13509,91 90,90%

CE 25099 25914,76 96,85%

ELI 884 836,45 105,68%

CAO 91 94 96,81%

LAP 58 60 96,67%

LRE 79 92 85,87%

CE 80 75 106,67%

ELI 49 46 106,52%

CAO 35 36 102,86%

LAP 19 23 121,05%

LRE 26 22 84,62%

CE 8 4 50,00%

ELI 1 2 200,00%

> 90 79,87 88,70%

662919,52 532663,79 -

74 -

230 -

97,86%

25,00%

61,43%

Objetivos Indicadores Atividade

9. Melhorar o desempenho 

organizacional na 

política/principio Orientação 

para os resultados (concretização 

de metas = ou > 50% )

1. Taxa de satisfação clientes*

Avaliação Satisfação

2. Taxa de satisfação colaboradores*

3. Taxa de satisfação parceiros

Resultados

15. Rácio endividamento

10. Custo médio cliente (€)*

Gestão financeira

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

16. Rácio passivo [n/(n-1)]

4. Taxa de satisfação financiadores

8. Taxa de satisfação global – comunicação dos resultados do 

desempenho organizacional

6. Taxa de concretização de metas dos PI´s*

11. Rácio custo / proveito*

12. Taxa de autofinanciamento*

13. Taxa de execução orçamental*

14. EBIDTA – resultados antes de impostos, depreciações e 

amortizações

Planeamento indiv idual

7. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV*

8. Taxa de pessoas com variação positiva do índice – Empowerment*

9. Taxa de pessoas com variação positiva do índice – 

Autodeterminação*
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Orçamento 

Rendimentos / gastos previsionais (previsão vs execução) 
 Orçamento Resultados % 
Total dos rendimentos  7.199.281,37€ 6.897.018,98 € 95,8 
Total dos gastos  6.880.948,72€      6.642.772,51 € 96,5 
Resultado antes de impostos 318.332,65€ 254.246,47€ 79,9 

 
Fontes de financiamento  

ISS, IP  3678240,76€ 
IEFP, IP  274610,68€ 
Autarquias  137080,68€ 
Ministério da Educação  223194,18€ 
Outras Entidades Públicas  579129,12€ 
Financiamento Privado  239132,74€ 
Quotas Utilizadores (Comparticipações familiares)  645461,15€ 
Vendas e outras prestações serviços  533226,27€ 
Outras  586943,40€ 
Total - Financiamento  6897018,98€ 

 

Gráfico 23 – Tipologia de financiamento (€) Gráfico 24 – Tipologia de financiamento (%) 

 
Resultado líquido previsional vs resultado executado antes de imputações por centro de custo (previsão vs execução) 

LRE Melgaço 70849,56 53222,58 LRE 3 julho 52125,01 38722,03 
CAO 1 Melgaço 67444,91 56335,37 LRE V. Castelo 45672,67 22488,20 
CAO 2 Melgaço 34517,01 43673,06 CAO Ursulinas 37143,64 35295,61 
LAP Ivone Perestrello 29455,88 33436,66 CAO J. Barreto 7882,29 -15466,15 
LRE Monção 5433,01 -4231,41 CAO 1 Cabedelo 34588,72 -2803,57 
CAO Monção 34721,23 41306,10 CAO 2 Cabedelo 4697,77 -10806,04 
LAP Valença 32359,88 34826,50 ELI 33754,13 37989,12 
CAO Valença 46078,32 43840,95 CEPVI -57156,74 -80125,04 
CAO 1 Areosa 14111,03 -603,35 CRI 19463,42 10258,72 
CAO 2 Areosa 17078,65 229,66 Loja Nós e Pontos -3459,08 -1267,35 
CAO 3 Areosa 13409,35 712,97 Serviços Centrais -408626,49 -169842,84 
CAO P. Lima 2240,35 2957,19 Centro Hípico Melgaço -13083,95 -13449,84 
CAO P. Barca 9837,90 8159,38 LRE Cabedelo 22395,06 -3447,32 
LAP 1 29265,25 31150,34 Novo LAR P. Lima 63184,60 -19423,85 
LAP 2 40349,07 35836,90 CE Areosa 6385,16 8820,16 
LAP 4 33499,05 34556,40 Formação Profissional  1895,33 
Total   318.332,65€ 254.246,47€ 

4892255,42

239132,74

645461,15

1120169,67

Público Donativos Próprio (comparticipações familiares) Próprio (outros)

70,9

16,2
9,4 3,5

Público Próprio (outros) Próprio
(comparticipações

familiares)

Donativos
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Inovação e Melhoria Contínua 
Metas

2019 A T

> 50% 45,5 91,00%

> 85 82 96,50%

> 15 22 146,70% Gestão infraestruturas

> 90 79,87 88,70%

CAO 35 22 62,86%

LAP 19 23 121,05%

LRE 26 22 84,62%

CE 8 4 50,00%

ELI 1 2 200,00%

> 70 65,96 94,23% Planeamento indiv idual

> 50 66,63 133,26% Gestão da melhoria

106,27%

36,40%

71,33%

Taxa de execução de metas

Taxa de cumprimento de metas

Taxa de eficácia

4. Taxa de execução orçamental*

Gestão financeira
5. Taxa de autofinanciamento*

6. Taxa de pessoas com variação positiva do índice QV*

7. Taxa de aprovação de candidaturas

Objetivos Indicadores Atividade

10. Melhorar o 

desempenho 

organizacional na 

política/principio 

Melhoria contínua 

(concretização de metas = ou > 

50% )

1. Taxa de KPI’s com variação positiva relativamente ao ano anterior
Gestão da Melhoria

2. Taxa de concretização das ações de melhoria

3. Nº de intervenções em equipamentos

Resultados

 
 
Em 2019 foram registadas 70 ações de melhoria, das quais 12 transitam para o próximo ano. Do total das ações fechadas este ano, 
53 foram eficazes e 5 ineficazes. Por sua vez, transitaram do ano anterior 22 ações (13 eficazes e 9 não eficazes). Do total das 80 
ações que foram fechadas neste ano (relativas aos anos de 2018 e 2019), 66 foram eficazes e 14 ineficazes, resultando numa taxa 
de eficácia das ações de melhoria de 82,5%. A distribuição das ações de melhoria por estrutura pode ser analisada na Tabela 24, 
sendo que as Delegações de P. Lima e as Unidades de Areosa, Viana do Castelo e Darque não apresentaram nenhuma ação de 
melhoria durante o ano de 2019. 
 

Ações de melhoria Transitadas 2018 2019 Totais 

Em curso (não são contabilizadas) - 12 12 

Eficazes (fechadas) 13 53 66 

Ineficazes (fechadas) 9 5 14 

Tabela 23 – Ações de melhoria 

 
 

Distribuição das ações de melhoria fechadas em 2019 por estrutura 

Melgaço 24 

Monção 9 

Valença 8 

P. Barca 9 

Cabedelo 8 

Sede 17 

Tabela 24 – Distribuição das ações de melhoria por estrutura/serviço 

 
Tal como se verifica no domínio das sugestões, também aqui, ao nível das ações de melhoria se observam diferentes dinâmicas 
nas diferentes estruturas/serviços da APPACDM de Viana do Castelo (ver Gráfico 26). 
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Gráfico 25 – Evolução do nº de ações de melhoria e da sua taxa de concretização ao longo dos anos 

 
 

 
Gráfico 26 - Acumulado de ações de melhoria por estrutura/serviço 
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Quando comparados os resultados dos indicadores que constam dos relatórios finais dos Planos Anuais dos anos de 2018 e 2019, 
verifica-se que 45,5% dos indicadores comparados (44), melhoraram o resultado em 2019 em comparação com os resultados do 
ano anterior. A análise deste indicador está a ser feita por comparação dos resultados que constam nas monitorizações finais dos 
respetivos anos, contudo, estamos em crer que futuramente devem ser analisados os indicadores das políticas, isto é, os KPI’s de 
performance que se encontram no relatório de revisão do sistema. 
 
Na Tabela 25 podemos analisar as candidaturas que obtiveram decisão em 2019. Num total de 12 projetos, apenas um se mantém 
em análise, pelo que não é considerado para o resultado do indicador sete. Dos onze projetos considerados, 7 foram deferidos e 4 
indeferidos, resultando numa taxa de aprovação de candidaturas de 66,6%. 
 
 
Candidaturas – 2019 
 

Entidade Projeto Estrutura candidata Resultado 
IEFP Estágio Inserção Jardinagem Agro Deferido 

IEFP Estágio Profissional Assistente Social Melgaço Deferido 

IEFP Contrato emprego inserção Valença Deferido 

IEFP Estágio Profissional Ponte de Lima Deferido 

CGD Prémios Caixa Social Melgaço Indeferido 

Fidelidade – Comunidade Fratelos Melgaço Indeferido 

Frota solidária Montepio Carrinha adaptada Melgaço Indeferido 

Faces – Montepio Ganesha Melgaço Indeferido 

Norte 2020 Novo CAO P. Barca Em análise 

INR O meu refúgio Melgaço Deferido 

INR Criarte P. Lima Diferido 

INR Aventura dos heróis Darque Diferido 
Tabela 25 – Candidaturas 2019 

 
 
 
Legenda de siglas:  
EQ – Equipa da Qualidade 
E – Estruturas 
RH – Recursos Humanos 
GF – Gabinete de Formação 
D – Direção 
C – Contabilidade 
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6. Calendarização Atividades 
Atividades institucionais 

Área  Objetivo Atividade Data e Local Indicadores Metas Resultados Taxa Evid. 

Ab
or

da
ge

m
 c

en
tra

da
 n

a 
pe

ss
oa

; L
id

er
an

ça
 

Desenvolver as potencialidades dos clientes; 
 
Contribuir para a criação de uma sociedade mais 
aberta e inclusiva 

Comemoração 
aniversário APPACDM 

Viana do Castelo 

Maio 
(dias a definir) 

Nº de ações desenvolvidas 
(Entrega de diplomas + evento 

comemorativo) 
2 0 0%  

Praia sem Barreiras 

1 a 31 de Agosto 
(Praia da Foz do Lima; 

Praia da Amorosa; 
Praia de Carreço)  

Nº de utilizadores > 50 32 64% 
Relatório 

final projeto 

Presépio Vivo Dezembro 
(dias a definir) 

Nº de paróquias 
(que recebem o espetáculo) 

4 4 100% 

Página 
internet 

Nº de clientes 
(participantes) 

35 30 85,7% 

Nº de colaboradores 
(participantes) 

20 10 50% 

Janeiras Janeiro 

Nº de clientes 23 22 95,65% 

Nº de Estruturas (APPACDM) 
visitadas 

10 12 120% 

Nº de entidades/organismos 
visitados 

20 18 90% 
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Taxa de execução, cumprimento e eficácia de metas, por política e por estrutura 

 

E C EF E C EF E C EF E C EF E C EF E C EF E C EF E C EF E C EF E C EF

LID 63% 27% 45% 75% 17% 46% - - - 70% 25% 47% 91% 33% 62% 81% 49% 65% 52% 29% 40% 141% 78% 109% 128% 100% 114% 96% 42% 69%

RH 82% 29% 55% 76% 25% 50% - - - 128% 53% 90% 137% 74% 105% 117% 42% 80% 146% 58% 102% 127% 62% 94% 129% 50% 89% 85% 67% 76%

DIR 84% 40% 62% 104% 59% 82% - - - 85% 29% 57% 105% 53% 79% 128% 63% 95% 119% 64% 91% 80% 42% 61% 107% 39% 73% 96% 56% 76%

ETI 99% 50% 75% 103% 61% 82% - - - 98% 59% 78% 132% 79% 105% 126% 67% 97% 92% 38% 65% 92% 41% 67% 106% 72% 89% 98% 58% 78%

PAR 95% 25% 60% 103% 75% 89% - - - 95% 50% 73% 145% 100% 122% 90% 50% 70% 65% 0% 33% 88% 67% 78% 117% 100% 108% 101% 67% 84%

PTC 73% 14% 44% 80% 31% 56% - - - 92% 23% 57% 84% 44% 64% 96% 67% 81% 103% 55% 79% 88% 46% 67% 92% 50% 71% 97% 50% 73%

ACP 74% 31% 53% 95% 48% 71% - - - 92% 40% 66% 89% 36% 63% 80% 57% 69% 72% 17% 44% 96% 50% 73% 102% 59% 80% 95% 50% 72%

ABR 76% 29% 53% 93% 45% 69% - - - 101% 53% 77% 91% 45% 68% 97% 70% 84% 81% 50% 66% 104% 67% 85% 103% 73% 88% 105% 50% 77%

OPR 80% 24% 52% 86% 27% 57% - - - 81% 28% 54% 94% 44% 69% 83% 36% 59% 71% 7% 39% 117% 55% 86% 107% 52% 80% 98% 25% 61%

IMC 53% 15% 34% 86% 27% 57% - - - 74% 42% 58% 97% 31% 64% 77% 67% 72% 94% 57% 76% 97% 38% 67% 144% 100% 122% 106% 36% 71%

Totais 78% 28% 53% 90% 41% 66% - - - 92% 40% 66% 106% 54% 80% 98% 57% 77% 89% 37% 63% 103% 54% 79% 113% 70% 91% 98% 50% 74%

E - Taxa de execução de metas EF - Taxa de eficáciaC - Taxa de cumprimento de metas

Monção APPACDMP. Lima P. Barca V. Castelo Valença

Políti
ca

s Areosa Cabedelo Darque Melgaço
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Atividades e projetos em destaque 2019
 
2º OPEN DE TÉNIS APPACDM 

 
Decorreu, no dia 4 de abril o 2º open de Ténis da APPACDM 
de Viana do Castelo, resultante da parceria estabelecida com 
o Clube de Ténis local. 
O Clube de Ténis de Viana tem vindo a proporcionar treinos 
semanais aos jovens das várias unidades e delegações da 
APPACDM de Viana do Castelo, disponibilizando para isso 
três treinadores, pelo que este 2º Open é o corolário de 
aprendizagens de cerca de dois anos. 
 

 
 
 
 
FESTIVAL TEATRO DE VIANA DO CASTELO 

 
A terceira edição do Festival de Teatro de Viana do Castelo, 
uma organização do Teatro do Noroeste - CDV e da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, decorreu de 10 a 18 de 
novembro de 2019, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em 
Viana do Castelo. 

 

 
A Companhia de Artes Performativas “Em Movimento” da 
Delegação de Ponte de Lima da APPACDM de Viana do 
Castelo apresentou, no Festival de Teatro de Viana do 
Castelo  
 

“CARTÃO DE EMBARQUE” 
 
Uma viagem, uma partida, com ou sem regresso… 
A vontade de partir à procura do desconhecido, do caminho 
certo, do que nos espera à chegada. 
O risco de partir sem destino. 
Atravessar fronteiras, procurar o companheiro ideal para a 
viagem. 
 
Embarcar nesta aventura com a única certeza de que o 
desafio é romper barreiras, ultrapassar horizontes, levando 
na bagagem a vontade de chegar sempre mais e mais além. 
Com inspiração em Frida Kalho e nas sábias palavras de 
Bertold Brecht, na mala um horizonte de sonhos que o teatro, 
a dança e a música oferecem. 
 
Uma criação e encenação de Francisco Brás, Teresa Faria e 
coreografia de Andreia Alpuim, onde o poder do teatro, da 
dança e da música romperam barreiras. 
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CORTA MATO 2019 – DELEGAÇÃO PONTE DA BARCA 

 

A Delegação de Ponte da Barca da APPACDM de Viana do 
Castelo, realizou no dia 27 de março, em parceria com alunos da 
Epralima, um corta mato dirigido aos clientes das diversas 
unidades e delegações da Instituição. 
Para além de promover estilos de vida saudáveis com a prática 
de exercício físico, esta atividade permitiu também proporcionar 
um momento de convívio entre os clientes e colaboradores das 
diferentes estruturas. 
 

 
 
 
 
CRIARTE 2019 – DELEGAÇÃO PONTE DE LIMA 

 

 

De 23 a 27 de julho de 2019, reuniram-se todos os que têm 
em comum o interesse e gosto pelo universo artístico na sua 
multiplicidade de saberes e tecnologias. 
 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA com vários workshops: 
cenografia, expressão dramática, música, canto, dança 
contemporânea; esculturas de rua e espetáculos de rua 
preencheram a semana que se pretendeu promotora de 
experiências e oportunidades, fomentando diferentes formas 
de expressão. 
 
 
 
QUINTA DA PEDRA CHARITY TOUR 

 

 
 
Pelo segundo ano consecutivo a IDEALDRINKS & QUINTA 
DA PEDRA (Monção) realizaram em parceria com o Centro 
Porsche Porto e com o Centro Porsche Braga, o evento 

QUINTA DA PEDRA CHARITY TOUR 
  

O evento que se realizou no dia 13 de julho de 2019 contou 
com a presença de aproximadamente 100 Porsches do 
fantástico modelo 911 que percorreram parte do Alto Minho, 
tendo iniciado a viagem em Braga, passando por Arcos de 
Valdevez e terminado na Quinta da Pedra em Monção, com 
uma belíssima festa. 
 
Este evento teve uma forte componente solidária uma vez 
que recolhe donativos dos participantes para apoiar 
instituições. Este ano as instituições agraciadas foram a 
Delegação de Monção da APPACDM de Viana do Castelo 
- Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental e a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas 
de Violência da Cruz Vermelha Delegação de Arcos de 
Valdevez. 
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Num momento intimista com a presença de algumas pessoas da 
APPACDM, do representante da Delegação da Cruz Vermelha 
de Arcos de Valdevez e do Sr. José Dias, CEO da Idealdrinks, 
tivemos a honra de poder estar na Quinta da Pedra no dia 30 de 
julho, para receber o cheque simbólico no valor de 10.525,00€ 
que foi doado a cada uma das instituições referidas. 
 
 
 
NOVA VIATURA – DELEGAÇÃO PONTE DA BARCA 

 

Com o apoio da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste 
juntamente com o Banco Crédito Agrícola do Noroeste, a 
Delegação de Ponte da Barca adquiriu uma viatura de 7 
lugares, totalmente financiada por estes dois organismos. 
 

 
 
 
 
VENCEDORES DO FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO 

 

A "Companhia de Artes Performativas Em Movimento" da 
Delegação de Ponte de Lima VENCEU a 8° edição do Festival 
Nacional da Canção organizado pela ARCIL. 
 
Após dois dias na Lousã, num ambiente de profunda 
cumplicidade e companheirismo, o grupo de música da 
Companhia de Artes Performativas - Em movimento, da 
Delegação de Ponte de Lima da APPACDM de Viana do Castelo, 
venceu o FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO (para pessoas 
com dificuldade intelectual), num evento onde reinou a amizade 
e onde foi visível a paixão pela música bem como a aposta que 
diversas instituições no país fazem nesta vertente artística. 
 
O tema vencedor e original do grupo, “Não olhes para mim 
assim”, foi escrito e composto por todos os elementos, que o 
reconhecem como um grito contra a opressão e a falta de 
oportunidades. 

 
 
 
 
BAIRRO FELIZ – PINGO DOCE 

 
A Unidade de Areosa, venceu programa “Bairro Feliz – 
Pingo Doce”, iniciativa promovida pela Loja Pingo Doce de 
Viana do Castelo, situada na Rua de Aveiro. 
Tá-se! Tá-se bem...!!  
e agora melhor, com a ajuda do Pingo Doce!! 
Pretende-se com este donativo do Pingo Doce melhorar o 
conforto e acessibilidade na sala de recreio/convívio no 
Centro da APPACDM. 
Dado que estes blackouts vão permitir o melhoramento da 
visibilidade e um maior usufruto das atividades, lúdicas, de 
lazer e tempo livre que aí se desenrolam. 
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PRESÉPIO VIVO 2019 

 

A habitual apresentação do PRESÉPIO VIVO da APPACDM de 
Viana do Castelo decorreu nos dias 17, 18 e 19 de dezembro 
2019 e 07 de janeiro 2020, pelas 21h30, nas seguintes 
localidades: 
PERRE | Igreja Paroquial - 17 de dezembro 
BARROSELAS | Igreja Paroquial - 18 de dezembro 
MOREIRA DE GERAZ DO LIMA | Salão Paroquial - 19 de 
dezembro 
VIANA DO CASTELO | Igreja S. Domingos – 7 janeiro 
E contou com a colaboração da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INAUGURAÇÃO “ESTÚDIO DAS ARTES” 

 

A Delegação de Ponte de Lima da APPPACDM de Viana 
do Castelo, inaugurou, no dia 22 de novembro, o Estúdio 
das Artes, que constitui um projeto de parceria entre a 
APPACDM de Viana do Castelo e o Município de Ponte de 
Lima. 
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7. Conclusão 
 
Ao nível das taxas de execução de metas, verifica-se a manutenção da tendência verificada nos últimos anos. A taxa 
de cumprimento teve um resultado muito aproximado ao do ano anterior, situando-se nos 50%. Contudo, como 
podemos apurar nos textos justificativos das políticas, existe um nº elevado de indicadores que obtiveram resultados 
muito altos (acima dos 90%) mas que efetivamente não atingiram as metas. 
 
Como é possível observar no gráfico seguinte, as taxas de execução e de cumprimento de metas não tem flutuado 
de forma acentuada, sendo a variação para a taxa de execução de metas, de 7,17 pontos percentuais e de 16,97, 
para a taxa de cumprimento de metas, quando analisados os resultados entre 2015 e 2019. 
 

 
 
Continuamos a manter dificuldades na finalização deste documento, fruto do não cumprimento dos prazos de envio 
dos documentos por parte de algumas Estruturas e também da dificuldade na recolha de alguns dados transversais à 
organização (não dependentes das Unidades).  
 
Este documento pretende ser um instrumento de avaliação geral ao nível da execução/realização da missão, visão, 
valores e políticas da APPACDM de Viana do Castelo. Servirá ainda como “input” para a revisão do sistema, ao qual 
se juntarão mais alguns relatórios específicos. As reuniões de revisão do sistema serão momentos mais reflexivos e 
críticos, onde serão analisados os resultados alcançados, de modo a ajustar a rota da organização em função dos 
seus objetivos estratégicos a longo prazo. 
 
Em suma, este documento (complementado pelas monitorizações referentes a cada Unidade e Delegação) pretende 
ser uma memória viva do desempenho da APPACDM de Viana do Castelo durante o ano de 2019. 
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Política TEM TCM TEFM 

Liderança 96,04 41,7 68,87 

Recursos Humanos 85,1 66,7 75,9 

Direitos 95,78 55,6 75,69 

Ética 97,9 58,3 78,1 

Parcerias 110,65 66,7 88,67 

Participação 96,83 50,0 73,42 

Abordagem centrada na pessoa 94,55 50,0 72,28 

Abrangência 104,97 50,0 77,49 

Orientação para os resultados 97,86 25,0 61,43 

Inovação e melhoria contínua 106,27 36,4 71,33 

 

Total 98,6% 50,0 74,3 
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