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Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2021

Enquadramento

O ano de 2020 decorre sob uma pandemia imprevista e com consequências sociais e

económicas de uma dimensão avassaladora, sem paralelo com catástrofes das últimas

décadas.

A incerteza sobre a evolução dos acontecimentos, quer na propagação do vírus, quer

na eficácia das vacinas em estudo, torna este exercício previsional particularmente

difícil.

As dificuldades económicas do pais e de muitas famílias elevam a pressão sobre a

gestão das organizações sociais e, simultaneamente, interpelam-nas a agir, de modo a

acudir à situação de sofrimento das pessoas que, direta ou indiretamente, sofrem as

consequências da pandemia.

O isolamento social, o desemprego e a pobreza, infelizmente, continuarão e poderão

mesmo agravar-se, dadas as características desta crise e a estrutura económica do

país.

A NÓS, com a vivência da solidariedade de 2020, que nos impeliu a uma maior partilha

e entreajuda, estará mais motivada do que nunca para responder em 2021 aos desafios

colocados por esta emergência social.

Apesar do enorme impacto económico da pandemia na vida da associação, quer no

aumento de custos, quer na redução de receitas das comparticipações familiares e de

receitas de eventos de angariações de fundos, a permanente dinâmica de superação

das dificuldades e de aproveitamento de oportunidades de obtenção de recursos por via

de candidaturas a projetos e programas permitir-nos-á chegar a 2021 numa situação

bastante equilibrada economicamente, mais uma vez fruto de um trabalho contínuo de

todas as partes interessadas, órgãos sociais, sócios, colaboradores, voluntários,

famílias, utentes e parceiros.

Em 2021, mais do que nunca, serão essenciais a disponibilidade e a sensibilidade para

responder às necessidades das pessoas que estão à nossa volta: utentes, famílias,

colaboradores, voluntários e cidadãos social e economicamente mais frágeis.
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Neste momento pandémico, a proteção da Saúde de cada um de nós, e dos que nos

estão próximos, não pode constituir um impedimento ao cumprimento do nosso papel

no apoio às pessoas em situação de necessidade e em risco de exclusão social.

A cooperação e a parceria entre profissionais e parceiros serão ainda mais importantes

para intervir com eficácia no território.

As lógicas individualistas num cenário pandémico estão condenadas ao insucesso.

Todos os recursos são necessários.

Toda a articulação deve ser procurada.

A pandemia revela bem a relevância da nossa interdependência.

A nossa saúde! e! eventualmente. a vida, depende da atitude e do comportamento de

cada um que vive connosco, na nossa casa, no trabalho, na comunidade e vice-versa.

Se no último plano de atividades já alertávamos para o risco das organizações se

fecharem sobre si próprias, mais flagrante é esse risco hoje em dia, no quadro da

situação social que vivemos.

As dificuldades que se colocam à interação nas parcerias e atividades presenciais, por

força dos constrangimentos devido ao perigo de contágio, não devem constituir

obstáculos inultrapassáveis na concretização dos acordos de intervenção, projetos e

ações construídas em conjunto.

As modalidades de trabalho à distância e a utilização de plataformas de comunicação

devem ser incrementadas e aperfeiçoadas, sem prejuízo das intervenções presenciais

absolutamente imprescindíveis.

Com a orientação do plano de atividades de 2020 e dos esforços em matéria de

racionalização de custos e de desenvolvimento de novas atividades, vamos,

seguramente em 2021 e nos anos vindouros, beneficiar economicamente de um projeto

de sustentabilidade energética, por via da candidatura ao Programa ECO-Desafio na

área do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Barreiro, candidatura entretanto

aprovada, que nos vai permitir iniciar no primeiro trimestre do ano a produção de

eletricidade, com a instalação própria de painéis fotovoltaicos na Sede da instituição,

com ganhos relevantes na fatura elétrica, já refletidos neste orçamento previsional.

Contudo, continuaremos a ter o aumento de custos ao nível da aquisição de

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI5), que passaram a partir de 2020 a ser de
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uso comum no nosso dia-a-dia de trabalho! acabando por aumentar em muito os

encargos institucionais para o ano de 2021.

Apesar da situação vivida, a NÓS continua com uma situação consolidada que nos

permite continuar a tentar desenvolver, no presente, novas atividades para os nossos

utentes e a fazer face a obras de manutenção e modernização das instalações e

equipamentos. Desta forma! o projeto de maior envergadura a que nos propomos no

próximo ano é a construção de um novo Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) para

60 clientes e de um novo Serviço de Apoio Domiciliário, projeto a edificar junto ao Lar

Residencial A Nossa Casa’, na Moita, para o qual será realizada candidatura ao

Programa Pares 3.0. O investimento na ampliação do Lar e na construção de um novo

CAO e um novo SAD na Moita são críticos para a comunidade e para a sustentabilidade

da NÓS e, por isso, continuam a constituir objetivos para 2021.

A parceria estratégica com as autarquias locais, parceiros essenciais em toda a

intervenção social nas comunidades locais, vai continuar a fortalecer-se neste período

crítico, precisamente pela nossa sensibilidade e disponibilidade para responder às

necessidades do território, mediante a promoção de projetos de combate ao isolamento

e exclusão social, como o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais

Carenciadas (POAPMC), o CLDS 4G Barreiro ‘COMsigo’, os projetos de Musicoterapia,

‘Nossas Artes’, ‘Aqui Estamos NÓS’, ‘Bairros Saudáveis’, ‘ReComeçar’, os referidos

novo CAO e novo SAD, entre outros que possam surgir de candidaturas a programas

que venham e existir.

A par desta intensa atividade temos planeado aperfeiçoar a organização e a coesão

internas, mediante uma intensificação nas áreas da Comunicaçâo, da Formação

Profissional, da Avaliação de Desempenho e Reconhecimento dos Trabalhadores, do

Planeamento e Avaliação de Atividades, de candidaturas a projetos/programas e da

introdução e aperfeiçoamento dos sistemas de informação, com reforço da digitalização

e trabalho em rede.

O aumento de atividade prevista para 2021 implicará, pelos ganhos de escala, uma

importante redução de custos, pelas sinergias a criar.

Tendo bem presente que as condições remuneratórias dos trabalhadores das IPSS,

como a NÓS, apesar da recente qualificação e equiparação a trabalhadores de serviços

essenciais à comunidade, continuam a ser manifestamente inferiores às de

trabalhadores de outros setores, continuaremos a tentar melhorar as suas condições
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salariais, dando continuidade à promoção na carreira para todos os trabalhadores, em

simultâneo com o processo de avaliação de desempenho. Nesse sentido, o orçamento

previsional para 2021 já contempla a recente atualização salarial de 1%, bem como a

atualização do subsídio de refeição para 4,27€.

No entanto, e apesar de uma visão esperançosa no futuro, deveremos continuar com

os pés bem assentes na terra.

Como temos vindo a referir, a otimização e a racionalização nos processos de gestão

têm limites, O financiamento das respostas sociais pelo Estado, a que está obrigado

pela Constituição da República, deve ser efetuado de acordo com os custos reais e não

de acordo com estudos económicos do final dos anos oitenta.

Este ano, a necessidade de aquisição de EPIs, de adequação e renovação dos espaços

à situação pandémica, aumentou enormemente os encargos das P55.

O Estado, em vez de suportar os encargos deste equipamento essencial, a que estamos

obrigados moral e legalmente a utilizar, abriu candidaturas para apoio financeiro,

dependente de aprovação, com valores insufjcientes para cobrir 40% das nossas

necessidades.

Continuará a ser de grande importância a incrementação da colaboração diversificada

com universidades, não apenas na modalidade de acolhimento de estagiários, mas

também na área da investigação.

Seria desejável que não fôssemos apenas objeto de recolha de dados em investigações

várias, mas, sobretudo, que pudesse nascer um interesse específico para alguma

investigação no âmbito da intervenção social concreta de cada equipa ou equipas.

As dificuldades na sustentabilidade económica, no futuro, apenas poderão ser

ultrapassadas com uma NÓS que tenha um papel muito ativo no trabalho concreto em

parceria, enfrentando os problemas sociais no território.

O crescimento da NÓS em novas atividades, equipamentos sociais, novos

colaboradores: voluntários e parceiros torna essencial aperfeiçoar a comunicação

interna e externa. Trata-se de um campo em que temos dado importantes passos e ao

qual entendemos que deve ser dada continuidade. Estas questões tornam-se ainda

mais relevantes quando o trabalho à distância e a individualidade nos foram impostos

pela realidade vivida. Assim: cada vez mais a comunicação e a interação entre todos

serão importantes para todos os serviços permanecerem alinhados na missão da NÓS.
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No plano interno, tendo em conta a distribuição das várias respostas sociais da NÓS,

do número de trabalhadores e dos seus percursos diários, é necessário que haja uma

partilha de informação e entreajuda entre colaboradores e respostas sociais,

fomentando assim um vínculo para com uma NÓS em plenitude. Por isso, neste

momento, temos de inovar e perceber qual a melhor forma de criarmos uma maior

proximidade, entreajuda e partilha entre todas as partes, para compensar o afastamento

obrigatório dos tempos atuais e para combater sentimentos de insegurança, o

isolamento social e laboral das equipas.

A cooperação e a nossa participação nas entidades representativas do setor

continuarão a ser cruciais para promover os interesses das nossas organizações e do

seu público alvo junto dos governos.

A nossa atividade participativa e reivindicativa no plano regional e nacional continuará

a não ser impeditiva de assunção da responsabilidade de todas e de cada uma das

partes interessadas da NÓS, de contribuir decisivamente para a sustentabilidade da

NÓS, com o seu conhecimento e energia, de acordo com o seu papel, enquanto pais,

tutores de pessoas apoiadas, colaboradores, voluntários, sócios e parceiros.

De forma a operacionalizar o plano de atividades a que a NÓS se propõe para o ano

de 2021, segue a apresentação dos eixos, objetivos estratégicos, objetivos

operacionais, indicadores e metas e ainda as atividades a desenvolver.

ç +/4l) Zcc.
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EIXO
-d

RECURSOS HUMANOS

PARCERIAS

-

•. Objetivos Estratégicos 2021

1.1. Aumentar a sustentabilidade da organização
1 LIDERANÇA

12. Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade

3 DIREITOS 31. Promover os direitos e os deveres dos clientes

4 ÈTICA 4.1. Garantir uma conduta ética por parte de todos os colaboradores

5

6 PARTICIPAÇÃO

ORIENTAÇÃO PARA
CLIENTE

ABRANGÊNCIA

ORIENTAÇÃO PARA
RESULTADOS

5.1. Aumentar o número de parceiros na comunidade

5.2. Aumentar a interação e cooperação com parceiros

7

8

9

2.1. Elevar o nível de formação e de competências dos colaboradores

2.2. Aumentar a motivação e o desempenho dos colaboradores

6.1. Cooperar para a criação de oportunidades de participação e
afirmação de todas as pessoas nos diferentes contextos de vida

7.1. Dar resposta às necessidades e expetativas das pessoas, no
sentido da melhoria da qualidade de vida

8.1. Garantir a continuidade e complementaridade de serviços

9.1. Medir resultados em toda a organização

92. Avaliar a satisfação das partes interessadas

10 MELHORIA CONTíNUA
10.1. Reforçar a cultura organizacional de aperfeiçoamento e
aprendizagem contínua com repercussão no serviço prestado

NÕS — Associação de Pais e Tesni os ara a I!iisors.;o co Def;c.ier.le

Sede: Rua Aqu’ies do AIITiPIdO 1. 2330-228 Baire’ro

Tol 21 2149000 1 Ema,i: geralnos orq p1 [ SFIs .-mv.00ç uig ri

Coniribu’nte o-’ 5131 308 349 1 P-S S Nog Sob o N- 69:& m 4/01’32
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1.1. Aumentar a
sustentabilidade da
organização

Receitas de vendas de Produtos via Loja
Solidária ontine (sue)

N° de eventos internos realizados

1.1.7. Realização e participação em eventos de
angariação de fundos

N de eventos externos em que a NÓS
participa

1.2. Consotidar o
Ststema de Gestão da
Qualidade

1.2.1. Atingir os objetivos da Qualidade

1.2.3. Atualização de Regulamentos específicos

Taxa de Execução

N° de regulamentos atualizados

Percentagem de colaboradores que
recebem formação

e
O.E OBJETIVOS OPERACIONAIS

Iii
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PLANO GERAL ANUAL -2021

__________

•1

INDICADORES

N° de novos acordos (financiamento)

METAS

1.1.1. Diversificar fordes de receitas

N° de novos doadores
,

(particulares/empresariais) —

N° de novos sócios ? lO

N de novos sõcios
,

empresariais/institucionais —

Receitas da Consignação de IRS Consignação ? 30.000,00€

N de projetos submetidos a oulras
> 3

entidades financiedoras —

N de conlactos estabelecidos com >20
empresas para doações de EPI’s —

N° efetivo de doações de EPI’s 5

Receitas da Campanha Pirilampo Mágico 2500,00€

Receites de eventos dinamizados pela
> 700€

Equipa de Angariação de Fundos

Receitas de vendas de Produtos na NÓS
ou em angariações de fundos 100€
(presenciais)

4
z
4

Lii
o
-s

? 2000,00€

Custos com combustíveis Redução de custo 2%

Custo com EPIS Redução de custo 2%

1.1.2. Redução da custos no fornecimento de Custos com higiene e limpeza Redução de custo 5%
serviços externos

Publicidade e propaganda Redução de custo 43%

Deslocações e estadas Redução de custo? 27%

Custos de gás Não aumentar custos (0%)

1.1.3. Aumentar a eficiência energêlica Custos de eletricidade Redução de custo 20%

M de ações de sensibilização 1 por resposta social

1.1.4. Planeamento a construção de Novo CAQ e Início dos trabalhos (dependente de
SAD resultado do programa Pares 3.0)

1.1.5. Preparação de projeto de ampliação de Lar Projeto elaborado 1

1.1.6. Manter ocupado o n mãximo de vagas por N máximo por resposta
N de vagas preenchidas

resposta social

N de candidaturas a certificação CAQ 1

1.2.2. Certificação da Qualidade pelo Referencial N da candidaturas a certificação RA 1
EQUASS Assurance

N de candidaturas a certificação Lar 1

65%

a

30%
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O.E OBJETIVOS OPERACIONAIS

2.1 Elevar o livel de
(armação e de
competências das
colaboradores

INDICADORES

2.1.1 Aumentar a formação dos colaboradores

N° de Planos de Formação elaborados
para biénio 202212023

METAS

Taxa de colaboradores com 35 horas de
60%formação anual

2.2. Aumentar a
motivação e o
desempenho dos
colaboradores

221. Execula’ o sistema de ava iação de
desempenflo e recompersa dos coabcadores

Taxa de execução do Ptar.o ce °ormação
b;õn.o 20/21 ? 60 %

‘J.vel neo-o da avaliação de ceseinpwiho

2.2.2. Aumenlar a motivação dos colaboradores Taxa de motivação dos colaboradores ? 70 %

2.2.3. Criar ações oe cornecirr,ento e
fo’taleciriento cas relações arlre os colaboradcres

80% dos colaboradores -

Nivel Bom

W de ações ea izadas 2

Taxa de cumprimento dos objetivos dos
Planos de Desenvolvimento IrcivEdual dos 75%
clientes

0

2 3.1. Promover os 3.1.1. Aumentar a inclusão (fazer tugar). auto- Taxa de cumprimento dos direitos dos

direitos e os deveres determinação e igualdade de oportunidades dos clienlesevocadosnos Contralos de 75%

3 dos clientes clientes preslaçao de serviços

O
Taxa de execução dos indicadores do
eixo dos Direitos nos PDI dos clientes 75%
(nas respostas em que se aplique)

-

< 4.1. Garantir uma 4.1.1. Disseminar e implementar Código de Ética N° de ações de sensibilização 1 por resposta social
E conduta etica por parte

-tu de todos os
colaboradores 4.1.2. Garantir conduta ética por parte de todos os . -

colaboradores N° de ocorrencias O por resposta social

j -__nw1 a
-

a - -
4 por resposta social

N de novos contactos/visitas
(quando se aplique)

5.1.1. Aumentar número de parceiros na ? 4 (novos ou que estavam

comunidade que aceitam pessoas em processo de N5 de novos parceiros formalizados por formalizar) por resposta

inclusão social (quando se aplique)

N5 de psrceiros que incluem na sua5.1. Aumentaro . . -.
- - dinamica e ientesiulentes na SIDonumero de parceiros

na comunidade
5.1.2. Fide izar e acompanhar as oarce, as N’ de contaclosiconvites/pedicos de

24
estaoeecidss na conunicade que contriouem para apoio,reuooes

a continuidade de serv ços e para beneicia
Coaoo-aoores. Sócios Uertes e Vokin:ãrios da Ni de narcairos que efetivairen:e prestam >
Nos apoios —

tu
5.1.3. Retomar e radaptar a prestação de N5 de voluntãrios efetivos a 30

< Voluntariado na Assodação em tempos COVID-19 - -

‘ de horas de Voluntanado a 500
i” 5.2.1. Real za atvtctades h)dicas e/ou socia s em M de atividades reaízadas com

,
cor-Junto com parceiros participação dos clientes —

5.2.2. Angariar donatvos monetários (apoios
- -

. - Rece tas de donativos nonetr os a 200000€
natrocinios...)

5.2. Aumentar a 5.2.3. Recebe, aR-idades ce volunar aco no - - a 1 por resposta social
. - . - -

. \‘ de ate..dsdes recebdasrnteraçao e ambito oa Responsabilidade Social dos parceiros (quando se aplique)
cooperação com

parceiros
N de reuniões com parceiros a 2 por resposta social

5.2.4. Promover a articulação e o trabalho em rede
com parceiros que intervêm com a mesma N° de clientes abrangidos pelas parcerias
população-alvo empresariais

a 3 por Resposta Social

Taxa de Satisfação dos Parceiros
- a 55%



N° de reclamações

81. Garantir a
continuidade e

\J; de cientes apoiaoos para aquisção de
ajudas lêcncas

e,
o
,c O.E OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES METAS

6.1 .1. Sensibilizar os serviços públicos para a
implementação de politicas e medidas facilitadoras

Apresentação de memorandos com
2

da participação das pessoas
proposlas

N° de reuniões com clientes para
3 por resposta social

averiguação das necessidades e

° 61. Cooperar para a
planeamento de serviços

(quando se aplique)

6.1.2. Promover a auto-determinação e4 criação de
o.
< oportunidades de empowerment dos clientes na NOS

participação e N° de reuniões com clientes para 3 por resposta social

E afirmação de todas as avaliação dos serviços da NÓS (quando se aplique)

pessoas nos
0. dilerentes contextos

devida
1

W ce sugestões 1 a io

1 t
61.3. Ircentivar o ‘eg s:o ce sugestões, elogios ou
eclemações

N3 de e!ogos a 10

N° de reclamações 10

N° de cientes asoiadcs anua men:e ? 2.413

7.1.1. Todos os clientes possuem Plano de
Desenvolvimento Individual

4
o
0
0
ai
o-
4
z
4
o

H
z
ai
o

w
5)
4
o

o
4
r-.

Taxa ce PDrs;orc’cessos reahzadcs
de’tro do prazc ce referê’cia

e

Taxa de °Dr’siprocesscs revistos
100%

anualmente

Taxa de execução dos PDrslprocessos a 80 %

Taxa de sucesso dos PDrs/processos a 60%

Taxa de sucesso de realização dos
> 25

sonhos dos clientes (onde aplicável)
—

Taxa de execução das atividades de
desenvolvimento pessoal e social (onde a 80%
aplicãvel)
Taxa de clientes avaliados pela Escala de

100°f
San Martin (onde aplicável)

N° de clienteslutentes avaliados com a 60 % por resposta social
escalas de avaliação (onde aplicável)

Percentil de Qualidade de Vida (onde
15°!

aplicável)

7.1. Dar resposta às
necessidades e
expetativas das

pessoas, no sentido da
melhoria da qualidade

de vida N° de ocorrências < 5 por resposta social

7.1.2. Melhorar as condições dos equipamentos de
Taxa de equipamentos renovados 100%

reabilitação

7,1.3. Melhoria das condições fisicas das
N° de instalações intervencionadas 2

instalações

?4N° de orojetos financiados

N’ de atividades internas reazadas com
?71.4. Promovera exoressão ar.is:ica utentes

N° de atividades real zadas Dara c exterior a a
com utentes

71.5. Adeqjar os serviços às r.ecess.dades das
Dessoas apoiadas

N° de contacto real zaoos com
cl entesífamilias. com serviços
contratualizados. para diminuir questões
de isolamento

4
o
2

‘3
2

? 5 a cada 2 meses

25

N° de clientes apoiados para obter
20

cuidados de saúde externos —

Ril Pd,,,iras ha,,nsnnrescnance,,,irns



O.E OBJETIVOS OPERACIONAiS INDICADORES METAS
iii

4 complementaridade de
o Serviços
4 N de encaminhanientos de clientes que

5necessitam de outro tipo de respostas

Percentagem de monitorizeções
100%9.1.1. Monitorização e avatiação de todos os reatizadas em tempo útit9.1. Medir resultados

planos (individuais, de formação, de atividades, deem toda a organização
methoria)

Taxa média de eficácia dos diferentes
> 80%!,

tipos de ptanos

—:,zo,
LU tu

9.2. Avaliar a
9.2.1. Medir o nivel de satisfação das partes Taxa de satisfação em geral 80%O satisfação das partes
interessadas°‘ interessadas

10.1.1. tmplementar um Plano de Melhoria
Taxa de execução do Plano de Melhoria 80%continua e aprendizagem

Reformulação do arquivo com a4
D implementação de processo simplificadoZ 10.1.2. Modernização e atualização da rede de digitalização e assinatura digital de 100%p 10.1.Reforçara

cultura organizacional informalrca
documentação em todas as mutifunçõesO

O de aperfeiçoamento e de todos os equipamentos
aprendizagem

O continua com
10.1.3. Promover abordagens inovadoras na N de abordagens inovadoras

> 1
1
j repercussao no

intervenção social esperimentadas
serviço prestado

o
. N° de sessões/reuniões/visitas de

> 4
10.1.4. Promover eficiência e eficácia benchmarking

organizacional Taxa de documentos revistos a cada 2 100%anos

ia 1’0r4’K,ooi&rnai s ‘.Y ]ii-$,
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1 2.4. - Diminuição nas aquisições de serviços de
puolicidade e propaganda com possível concretização
de donativo em espécie

1.1 .2.5. - Diminuição nas despesas de deslocações e
Previsto estadas com possível concretização de donativo em

<-*:

)f

Previsto

Previsto

1.1.3.1. - Instalação própria de painéis fotovollaicos e de
conversão em energia elétrica na Sede

1.1.3.2. - Substituição e introdução de novos
equipamenios de oiimização energética

. 1,1.3.4. - Audi(ar questões energéticas nos diversos
Previsto

equipamentos sociais

1 1.1.3.5. - Finalizar a implementação das recomendações
da auditoria energética no Lar Residencial

1

1.1.4.1. - Fazer acompanhamento do Programa Pares
Previsto 3.0 e operacionalizar o mesmos com construção de

novo CAO e SAD (se aprovado)

91.1.5.1. - Estudar e projetar processo para ampliação do
Previsto i

ILar Residencial

Previsto
.1 2.2. - Centralização das compras e distribuição dos

produtos pelos serviços
.

l.1.2,3, - Procurar entidades parceras que possam
Previsto Ifazer doações de EPrs

Previsto

espécie

III&I4ktfr*...

1.:

. 1 .1.3.3. - Ações de Sensibilização de Colaboradores e
Previsto . . .

Clientes contra o desperdicio

1.1.6.1. - Manter ocupadas as vagas disponiveis para
Previsto .

clientes em cada resposta social Mi.f4l*J.f].;:.i ..
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. 1.171.- Organizar e dinamizar eventos de angariação
Previsto

defundos

1 .1.7.2. - Acompanhar a dinamização e participar em J/k.
Previsto reuniões de organização de eventos externos de

an ariação de fundos

- 1.2.1 - Desenvolver o trabalho necessário à
Previsto consolídaçáo do Sistema de Gestão da Qualidade por

arte do Statf da Qualidade

. 1.2.2 - Disseminara sistema de Gestão da Qualidade
Previsto . . .

- juntos dos diversos serviços, com sessoes de exposiçao
.•4

2. . 1.2.3. - Candidatura ao Sistema de Cerificação de
Qualidade - Modelo EQUASS para respostas da área oa

.

deficiencia

Previsto
2.1.1.1.-Efetuar diagnóstico de necessidades de

2.1.1.2. - Implementar e operacionalizar o plano de
Previsto desenvolvimento e formação dos colaboradores do

c.én o 19/20

Li .1.3. - Moriitonzar e avaliar o piano de tormaçao do
Previsto biénio 19/20

Previsto 2.1.1.4. - Avaliar a eficácia da formação

. 2.2.1.1. - Implementar e dinamizar o sistema de
Previsto

.

avaiaçao de desempenho dos colaboradores

2.2.1.2. - Definir e apresentar os objetivos anuais
Previsto individuais e coletivos por colaborador (Sistema de

Avaliação de Desempenho)

..

- colaboradores, de acordo com os seus interesses e

.I222 1.- Planear e distribuir as tarefas dos

Previsto
capacidades e aumentando a sua autonomia e

. responsabilidades

Z. 2.2.3.1. - Participação em sessões do Projeto
Previsto Performers 2 SCENE (Sociodrama Curriculum

21’; Estabtishment Network) / Erasmus Plus

12.2.3.2. - Realização de momentos de convívio e partilha! 1 1 1 1 1 1Previstol 1 1 1 i i 1 1
entre colaboradores 1 1 i 1 1 1 1

Previsto 13.1.1.1 - Trabalhar os direitos e deveres com os
clientes/significativos, no âmbito de cada resposta social

3.1.1.2 - Trabalhar os direitos e deveres dos clientes, a
Previsto sua auto-determinação e empowerment com os

., E?
colaboradores, no âmbito de cada resposta social

. [
4.1.1.1. - Sensibilizar colaboradores, estagiários,

.

Previsto voluntários e membros dos órgãos sociais para - ,

cumprimento do Código de Ética da instituição - -‘
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5.1.1 .1. - Realizar contactos para constatar a
Previsto disponibilidade dos parceiros em relação ás vantagens

da inclusão de clientes (Atividades Socialmente Úteis)

Previsto
5.11.2. - Estabelecer protocolos para concretizar j.[ j [ j .[ [ 1processos de inclusão JJ—[--. .“

Ç 5 1 2 1 Realizar contactos para constatar a
disponibilidade dos parceiros no apoio a atividades e

Previsto projetos da Instituição, bem como para oferecer
vantagens nos seus serviços a Trabalhadores, Sócios,
Utentes e Voluntários da NÕS

Previsto 15.1.2.2. - Protocolar as parcerias realizadas

15.1.3.1. - Estabelecer conlactos para efetivar a
Previsto 1

colaboração de voluntários na Instituição

. 5.2.1 - Estabelecer contactos de proximidade com
Previsto .

parceiros .:
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52.2 - Promover a partilha de informação interna para : - --. . -

Previsto com os parceiros, fomentar a resposta dos .

Questionários de Satisfação pelos Parceiros -$

6.1.1.1. - Participar em encontros promovidos por
Previsto

entidades públicas

6.1.1.2. - Reportar às entidades públicas as
Previsto

1 necessidades dos clientes e da associação

Previsto
6.1.2.1. - Promover reuniões com os clientes, nas
respostas sociais em que se aplique

6.1.3.1. - Divulgar a possibilidade de recolha de
Previsto sugestões, elogios e reclamações das partes

interessadas

7.1.1.1. - Elaboração atempada e acompanhamento de
Previsto todos os planos individuais/processos de

acompanhamento

7.1.1,2. - Avaliar, rever e monitorizar todos planos
Previsto individuais/processos de acompanhamento

atempadamente (quando aplicável)

7.1.1.3. - Aplicação de escalas de avaliação de
Previsto qualidade de vida nas respostas de apoio ã deficiência

(CAO, RA, LAR e SAD)

7.1.2.1. - Renovação da Sala de Snoezelen instalada na 1
Previsto

,

Rua Salgueiro Maia, 25-A Lavradio [
7.1.3.1. - Execução das obras de manutenção no

Previsto . . . -

edificio da Escola de Educaçao Especial e CAFAP HLW
7.1.4.1. Candidatura de projetos a entidades

Previsto
financiadoras

Previsto 7.1.4.2. Execução do Projeto ‘Nossas Artes’

. 7.1.4.3. Dar continuidade ao projeto de Musicoterapia
Previsto

para respostas da Deficiencia (CAO, LAR, RA e Escola)

7.1.5. Estabeler um contacto mensal com as familias
Previsto (analisar necessidades) que se encontram em situação

. de maior isolamento social devido ao COVID-19

.1.1. - Comunicar aos diversos parceiros e entidades

j as barreiras no acesso aos serviços identificadas

: 8.1.1.2. - Articular com entidades no apoio de obtenção l,

Previsto de ajudas técnicas e acompanhamentos a serviços de
.. apoios

:c-$j:

PrevtoV’1
.1.3. - Colaborar com os clientes e famílias em

diligências necessárias para o acesso aos serviços 1
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Previsto 9.1.1.1. - Monitorizar planos e processos

Previsto 19.1.1.2. -Avaliara rever todos os planos 1

9.2.1.1. - Aplicar questionários de avaliação da
Previsto satisfação a clientes e familias, colaboradores, parceiros

e financiadores 4.

. 10.1 .1.1. - Identificar oportunidades de melhoria
Previsto

(preenchimento do plano de melhoria)

Previsto 10.1.1.2. - Reportar resultados das ações de melhoria

Previsto 10.1.1.3. - Efetuar atividades de Benchmarking

p;’)

e

64i

10.1.2.1. - Instalação e contiguração do equipamento
Previsto inFormático e aquisição de 10 computadores para

renovação de equipamentos obsoletos .

,, :4;
10.1.2.2. - Simplificação de digital:zação e assinatura

Previsto digital de documentação em todas as multJunções de
iodos os equipamentos

10.1.3.1. - Execução das ações previstas no âmbito do
Previsto

Projeto Performers 2: SCENE / Erasmus Plus
JPPF

C
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TI “ Custo Mercad. e Matérias Consumidas 0.00

RENDIMENTOS GASTOS

Conta Previsional para o ano de 2021

SübContratos

Comunicação

72

221 Quotas Utilizadores / Mensalidades 339 190.11
62

621

Fornecimentos e Serviços Externos 562 398.10
149 864.30

7221726 Outros Servicos 13 800,flO_ ‘ Serviços Especializados 189 965155

“ Variação nos — n’ Trabalhos Especializados 138 416.87
‘ Trabalhos Para a 1 — s’2’- Publicidade e Propaganda 7 863,95
‘ Subsídios, Doacões e te’

—
Vigilância e Segurança 1 466.27

‘‘ Subsídios Estado e Outras Ent. PúblIcas 2 148 649.45 Honorários 6 280.21
r ISS,IP 1 985823,98 Comissões 0.00

mu Outras Entidades Públicas 162 82547 sus Conservação e Reparação 35 059.02
752 Subsídios de Outras Entidades 11 765.52 aas Outros 879.23

Doações e Heranças 0,00 Materiais
‘ Legados 0,00 Ferramentas e Utensílios de Desoaste Ráoido 23 655.45
‘e Reversões 0,00 sus Livros e Documentação Técnica 0,00

76’ De Depreciações e Amortizações 0,00 Material de Escritório 9 346,29
782 De Perdas Por Imparidade 0,00 sue Artigos para Oferta 0,00
‘a De Provisões 0,00 5235.6275 Outros 0,00

De Provisões Especificas 0,00 Energia e Fluidos ‘ 82 617,49
“ Ganhos Por Aumentos de Justo Valor 0.00 Eletricidade 40 345.68
‘ Outros Rendimentos e Ganhos 195 676,85 5252 Combustiveis 23 759,11

761 Rendimentos Suplementares 0,00 Agua 5 809.11
‘es Outros Rendimentos e Ganhos 195 676,85 6244 Outros (Gás) 1270358

7536 Correções De Períodos Anteriores 0,00 Deslocações. Estadas e Transportes
‘ Imputação de Subsídios de Investimento 72 072,40 szs’ Deslocações e Estadas 5 731.73

lss21’ss’ Rendimentos e Ganhos em Ativos 000 5252 Transportes de Pessoal 1 584.77
7528 Outros Não Especificados 123 604,45 5253 Transportes de Mercadoria 0.00
J 1”ç dividendos e outres R. SimIl res 521 00 ‘5’ Outros 0,00

l’l
s Rendas eAugueres 14 533

29 200.75
6263 Seguros 14 410.28
521” Royalties 0.00
ssss Contencioso e Notoriado 553,58
ssss Despesas de Reoresentacão 1 931.40
s-r’ Limpeza, Higiene e Conforto 36 453.67

.jj’ Outros Serviços 2 559,54
‘ CustosComoPessOát* .‘-‘2o3239O,22
ei’ Remunerações Dos Órgãos Sociais 000
“ Remunerações Certas 0,00

Remunerações Adicionais 0,00
522 Remurieraçõesdo Pessoal “* 1 669800.67
e’-” Remunerações Certas 1 548 020,04
un Remunerações Adicionais 121 780,63

Benefícios Pós-Empreõo 0,00
6n’ Orgãos Sociais 0,00

Pessoal 0,00
Indemizações 0.00

6W Orgãos Sociais 0,00
sisz Pessoal O 00
-r Encargos Sobre Remunerações ‘iJ 34t400.33
n Orgãos Sociais 0.00
5332 Pessoal (rsu + FCT) 346 4,33

Seguros Mldentes Trabalho e Doinças . 40M1’34
Orgãos Sociais 0.00

es’ Pessoal 10 681.34
.. GastosdeAçãoSoclal ur. 1

s’ Orgãos Sociais 0.00
s” Pessoal O 00

Outros Gastos Com o Pessoal
s’’ Orgãos Sociais 0.00

Pessoal 5 507,88
Gastos de Depreciação o Amortização 112 751.73

s” Propriedades de Investimento 0,00
‘ Ativos Fixos Tangíveis 112 751 .73
‘ Ativos Intangíveis 0,00

Perdas por Imparidade
“ De Dividas a Receber 0.00
+z De Inventários 000

‘53’ Perdas em Outros Ativos
E! Wtâs Por Reducão de Justo Valor

t” PitV?ôes do Período
e Outros Gastos e Perdas
‘9’ Impostos

s,zas7 Outros Gastos e Perdas em Ativos O 00
eu Outros Gastose Perdas;.

Correções De Períodos Anteriores 0,00
asa’ Donativos 0,00
esa’ Quotizações 1 053,00

64746773 Outros Gastos e Perdas 0,00
Custos C/Apoios Fin. Concedidos A Ass. Ou 0,00

Resultado Liquido: 0,00
10955

nL
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CAO - Lavradio 12 6 693,72
281 136,24

CAO - Barreiro 30 16 734,30

Lar Residencial 22 24 247,96 290 975,52

SAD 28 7 970,20 95 642,40

Intervenção Precoce 100 19 769,27 237 23124

1 Residências Autónomas 5 5 640,90

2 Residências Autónomas 5 5 640,90
270 763,20

3 Residências Autónomas 5 5 640,90

4 Residências Autónomas 5 5 640,90

CAFAP 81 12 964,52 155 574,24

CLDS O 7 600,96 113 544,38

COMPARTICIPAÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL

CRECHE - Comparticipação
35

CRECHE - Complemento 532,68

9921,10
125 44536

RSI 750 34 625,95

VaIotes em eiras

flS

415 511,40
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NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

Memória Justificativa

Conta Previsional para 2021

Respostas Sociais! n2 utentes e/ou famílias:

• Creche: 35

• Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental: 81 famí/ias

• Centro Atividades Ocupacionais - Lavradio: 12

• Centro Atividades Ocupacionais — Barreiro: 30

• Intervenção Precoce: 100

• Lar Residencial: 22

• Protocolo Rendimento Social de Inserção: 750 famílias

• Residência Autónoma 1: 5

• Residência Autónoma 2: 5

• Residência Autónoma 3: 5

• Residência Autónoma 4: 5

• Serviço de Apoio Domiciliário: 28

• CRI- Centro de Recursos para a Inclusão: 80

• Outros Projetos: Gabinete de Inserção Profissional, Comsigo-CLDS 4G e INR

GASTOS

2709603,58€ (valores em Euros)

No cálculo dos custos gerais foram considerados os valores reais apurados até Agosto de 2020,

extrapolados para dezembro de 2020 e depois aplicada a taxa de inflação prevista de 0,8%, para todos

os serviços da Nós- Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente.

62 Fornecimentos e Serviços Externos; 562398,10€, explicado pelas seguintes subrubricas:

621 Subcontratos: 149864,30€ (valor referente ao serviço de fornecimento de refeições)
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622 Serviços Especializados: 189965,55€

6221 Trabalhos Especializados: 138416,87€

(inclui 6422728€ de custo com AEc’s — Edugep. A diferença corresponde a custos com serviços jurídico, de

contabilidade, hipoterapia, assistência de Ar condicionado, contrato Segurança contra incêndios, Serviço de

Auditoria, etc.)

6222 Publicidade e Propaganda: 7863,95€

6223 Vigilância e Segurança: 1466,27€

6224 Honorários: 6280,21€

6226 Conservação e Reparação: 35059,02€

previsão de eparação e conservação de ec brios, espaços exteriores, equisamenlos e frota automóvel da Nós)

6228 Outros (serviços ba’icários): 879,23€

623 Materiais: 33011,74€

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido: 23665,45€

6232 Livros e Documentação Técnica: 0€

6233 Material de Escritório: 9346,29€

6234 Artigos para oferta: 0€

624 Energia e Fluidos: 82617,49€

6241 Eletricidade: 40345,68€

6242 Combustíveis: 23759,11€

6243 Água: 5809,11€

6248 Outros (gás): 12703,58€

625 Deslocações, Estadas e Transportes: 729615O€(oeslocação em serv ço de trabalhadores em

viatura próoria, no ámb to , passeios, vsitas,etc 1

6251 Deslocações e Estadas: 5731,73€

6252 Transporte de Pessoal: 1564,77€

626 Serviços Diversos: 99642,53€

6261 Rendas e Alugueres Equipamentos de impressão, renda espaço cLDS): 14533,33€

6262 Comunicação: 29200,75€

6263 Seguros: 14410,28€

6265 Contencioso e Notariado: 553,56€

6266 Despesas de Representação: 1931,40€

6267 Limpeza, Higiene e Conforto: 36453,67€

6268 Outros Serviços: 2559,54€

n-rs
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63 Custos Com o Pessoal: (Pessoa) já contratado e a contratar em 2019): 2 302390,22€

632 Remunerações do Pessoal: 1 669800,67€

6321 Remunerações Certas: 1548020,04€

Ivenc.base + diuturnidades + Sub,turnos + sub. coordenaçãol

6322 Remunerações Adicionais: ISub. Refeição + abono para falhas+feriados) 121780,63€

635 Encargos Sobre Remunerações: 346400,33€

6352 Pessoal ITaxa SociaL Única (22,3%) + Fundo comp. do Trabalho (0,3% + 0,7% = 1%»: 346400,33€

636 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais: 10681,34€

6362 Pessoal: 10681,34€

638 Outros Gastos Com o Pessoal: 5507,88€

6382 Pessoal (inclui Formação, fardamento e medicina no trabalho): 5 507,88€

64 Gastos de Depreciação e Amortização: 112571,73€

642 Ativos Fixos Tangíveis: 112571,73€

(inclui amortzações de terrenos, e de equipamentos vários

68 Outros Gastos e Perdas: 2063,53€

681 Impostos: 0€

688 Outros Gastos e Perdas: 1053€

Quotizações e Custos C/Apoios Em. Concedidos 1053€
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RENDIMENTOS

2 709603,59€ (valores em Euros)

72 Prestações Serviços: 352990,77€

721 Quotas dos Utilizadores (Mensalidades): 339190,77€

722/728 Outros Serviços (Quotizaçôes sócios auxiliares e efetivos, e.oj: 13 800,00€

75 Subsídios, Doações E Legados À Exploração: 2 160414,97€

751 Subsídios Estado e Outras Entidades Públicas: 2 148649,45€

7511 lSS,lP (Segurança sociafl: 1 985823,98€

7512 Outras Entidades Públicas (Ministério da Educação, entre outros): 162825,47€

752 Subsídios de Outras Entidades (IEFPI: 11765,52€

78 Outros Rendimentos e Ganhos: 195676,85€

781 Rendimentos Suplementares: 0€

788 Outros Rendimentos e Ganhos: 195676,85€

7883 Imputação de Subsídios De Investimento: 72072,40€

7882/7887 Rendimentos e Ganhos em Ativos: 0€

7888 Outros Não Especificados = 123604,45€

(Donativos em dinheiro de anónimos, empresas e particulares: 22000,00€, em espécie da Nós- comunicações e

outros: 45304,45€, INR e outros=20000€, + Pirilampo= 6 300€ + consignação de 1R5 = 30000€)

781 Juros, dividendos e outros similares : 521,00€
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