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Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2022

Enquadramento

O ano de 2021 transformou-se num ano do reinício, com constantes avanços e recuos

ao nível das possibilidades de atuação e intervenção. Devido à pandemia do vírus

SARS-CoV-2 em 2020, apenas neste último trimestre de 2021 conseguimos começar a

aproximar-nos da forma de atuação existente anterior ao ano de 2020. As vivências

exigidas pela pandemia trouxeram-nos uma panóplia de questões a pensar, sobretudo

na forma mais correta de atuação e em como muitos dos serviços e respostas

necessitam de se adaptar para situações inesperadas.

Contudo, aproximando-se o ano de 2022, desejamos que este novo ano se torne no ano

da conquista da normalidade, mesmo que seja uma nova normalidade, pois será sempre

diferente daquela normalidade pré-pandemia. O ano de 2022 será um ano de

desenvolver a todo o gás projetos abraçados durante a pandemia, no período onde não

nos foi possível vincar o nosso “selo”, tendo em conta a distância exigida. Será também

um ano de procura de novos possíveis projetos associados ao Plano de Recuperação

e Resiliência (PRR), que esperemos que se torne uma alavanca positiva para o dia-a

dia das instituições, favorecendo a sua sustentabilidade, pois convém não esquecer que

em tempos de pandemia, onde praticamente todo o país parou e se resguardou nas

suas casas, as IPSS’s e os seus profissionais estiveram sempre lá, na linha da frente,

a dar suporte aos grupos mais necessitados e que não podiam ser deixados para

trás/abandonados.

Continuamos diariamente a dar resposta as todas as famílias que nos chegam com

dificuldades, tenham elas sido causadas pela pandemia ou não. Compreendemos, no

entanto, que este reinício é mais custoso e trabalhoso, o que leva a um maior esforço

do trabalho técnico de intervenção das diversas respostas sociais da NÓS.

Durante todo o ano de 2021, continuaram a ser evidentes os custos associados às

exigências de proteção implicadas pela pandemia, assim como a diminuição das

comparticipações familiares, devidas ao fecho temporário de algumas respostas sociais,

tendo os apoios dados pelo Estado Português também diminuído, tornando-se mesmo

escassos, o que nos faz sempre aumentar a preocupação sobre a sustentabilidade

institucional.
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Porém, e apesar da situação vivida durante todo o ano de 2021, a NÓS iniciará o ano

de 2022 com uma situação económica consolidada, fruto de um trabalho contínuo de

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

famílias, utentes e parceiros. Para além disso, a NÓS irá apresentar candidaturas a

diversos projetos que nos ajudam a poder desenvolver as atividades, através de meios

de financiamento diversificados.

Percebeu-se, durante o ano 2021, que a Associação NÓS e as diferentes partes

interessadas que a sustentam estiveram presentes e marcaram a diferença junto das

famílias e clientes por nós apoiados, pelo que acreditamos que, no ano de 2022, iremos

continuar a estar disponíveis e a mostrar sensibilidade para com as necessidades das

pessoas que beneficiam dos nossos serviços.

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

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

obstáculos intransponíveis na concretização dos acordos de intervenção, projetos e

ações construídas em conjunto, perspetivando-se que, no ano de 2022, a intervenção

passe novamente a ter um enfoque no cariz presencial.

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

devem ser incrementadas e aperfeiçoadas, sem prejuízo das intervenções presenciais

absolutamente imprescindíveis, levantando a questão da necessidade de um melhor e

maior acompanhamento informático, que possa dar uma resposta quase instantânea às

necessidades levantadas.

No ano de 2021 conseguiu-se estabelecer uma forma de sustentabilidade energética

que beneficiou em muito a contenção dos custos. Espera-se que em 2022 essa redução

de custos seja mais evidenciada. Tendo em conta a diminuição da fatura elétrica no

edifício da sede, permitido pela instalação dos painéis fotovoltaicos, pretende-se a

realização de uma intervenção semelhante no edifício do Lar ‘Nossa Casa’, que

beneficiará bastante e poderá melhorar a sustentabilidade da resposta.

No plano interno, são feitos esforços e tomadas decisões em matéria de racionalização

de custos e de desenvolvimento de novas atividades, de acordo com a execução de

2021, sobretudo com os gastos exigidos pelos equipamentos de proteção individual

exigidos devido à pandemia de COVID-19.

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

permite continuar a tentar desenvolver novas atividades para os nossos utentes e fazer
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obras de manutenção e modernização das instalações e equipamentos. Desta forma, o

projeto de maior envergadura é o de construção de um novo Centro de Atividades e

Capacitação para a Inclusão (CACI) — designação que sucede e substitui a designação

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) - para 60 clientes e de um novo Serviço de

Apoio Domiciliário, junto do Lar Residencial “A Nossa Casa”, na Moita. Um projeto que

apresentámos em candidatura ao Programa PARES 3.0. Continuamos a aguardar os

resultados a esta candidatura e, caso a mesma seja aprovada no ano de 2022, será

para avançar rapidamente na sua concretização. Caso a mesma não seja aprovada,

iremos realizar uma nova candidatura, desta vez aos programas de investimento do

PRR.

Com a construção do novo CACI, considera-se também extremamente importante a

realização de uma candidatura para o PRR para ampliação do Lar Residencial. Estes

alargamentos nas respostas sociais da NÓS na Moita são críticos para a comunidade e

para a sustentabilidade da NÓS e, por isso, continuam a ser objetivos para 2022,

sobretudo ao nível da resposta social Lar Residencial, na qual a procura por parte das

famílias é enorme, comprovada pela vasta lista de candidatos. No entanto, esta resposta

não é sustentável por si só, estando dependente da acoplação de um CACI.

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 Projeto CLDS 4G ‘COMsigo’, o Projeto ‘Recomeçar’

dedicado a pessoas em situação de sem-abrigo, o Projeto ‘Renascer o Bairro das

Palmeiras’ no âmbito do Programa Bairros Saudáveis. Outros projetos também se

pretendem desenvolver como o projeto ‘De Nós para Vós: Adaptação à Parentalidade’

a desenvolver pelo Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) com

apoio do BPI e da Fundação ‘la caixa’, o projeto de Musicoterapia com o apoio do

Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), o projeto ‘Nossas Artes’, entre outros que

possam surgir de candidaturas a programas que venham a abrir-nos mais portas.

Continuamos a fortalecer o trabalho ao nível do Sistema de Gestão da Qualidade e da

Comunicação Interna e Externa, com um objetivo uníssono de tentar ao máximo

uniformizar e sistematizar a nossa forma de atuação, com vista sempre a um melhor

serviço prestado às pessoas por nós apoiadas.
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O aumento de atividade prevista para 2022 implicará, pelos ganhos de escala, uma

importante redução de custos, pelas sinergias a criar, O ano de 2022 será também

importante ao nível da conversão das respostas sociais de CAO para CACI, o que

poderá também trazer aumentos de custos associados, pelo que terá de existir um forte

pensamento crítico e análise de todas as exigências implicadas.

A Direção da Associação NÓS tem bem presente a necessidade de promover uma

política de valorização, reconhecimento e retenção dos seus colaboradores. A

estabilidade e o desenvolvimento da área dos Recursos Humanos são fatores críticos

para a qualidade da intervenção da NÓS, nas suas diferentes áreas de atividade.

Continuaremos a intervir junto das entidades representativas do setor social, de modo

a que a contratualização na cooperação entre o Estado e as IPSS seja atualizada de

acordo com os compromissos que datam de 1996. As atualizações necessárias não são

as que têm vindo a ocorrer na medida em que, mais do que ter em conta a inflação ou

o aumento do salário mínimo, é necessário considerar as necessidades atuais das

respostas sociais em matéria de funcionamento, de acordo com os seus custos reais.

Continuaremos também a exigir que os compromissos assumidos pelo Estado sejam

cumpridos e a denunciar o abismo entre a legislação utópica que nos exigem observar

e a ausência ou exiguidade do financiamento atribuído.

Cabe-nos ainda, em conjunto com as partes interessadas, assegurar uma maior

diversificação nas receitas da Instituição, de modo a que não fiquemos tão dependentes

do deficitário financiamento do Estado.

Continuará a ser de grande importância o aumento 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, parcerias e também

colaboradores, torna essencial o aperfeiçoamento da Comunicação, como já referido.

Esta é uma área em que temos dado importantes passos e à qual entendemos que deve
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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.

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.

Em consequência dos constrangimentos em matéria de financiamento das IPSS, face à

dificuldade da NÓS poder superar essas dificuldades, por si só, consideramos crítica a

articulação com as entidades representativas das IPSS, cooperativas e organizações

não governamentais, de modo a que os interesses dos utentes, famílias e dos

colaboradores da NÓS possam efetivamente ser defendidos.

Este entendimento em nada pode diminuir a responsabilidade de todas e de cada uma

das partes interessadas em assumir um papel cada vez mais relevante na

sustentabilidade da NÓS, contribuindo com o seu esforço individual, 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 2022, segue a apresentação dos eixos, objetivos estratégicos, objetivos

operacionais, indicadores e metas e ainda as atividades a desenvolver.
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Plano Geral Anual de Atividades
NOS.PLO1 .VROO.19

Objetivos Estratégicos 2022

1.1. Aumentar a sustentabilidade da organização

1.2. Consolidar e disseminar o Sistema de Gestão da Qualidade e o bom
funcionamento das respostas sociais

1.3. Potenciar a consciência sobre a história da NÓS e o
reconhecimento sobre o trabalho realizado na comunidade

2.1. Elevar o nível de formação e de competências dos colaboradores
2 RECURSOS HUMANOS

2.2. Aumentar a motivação e o desempenho dos colaboradores

3 DIREITOS 3.1. Promover os direitos e os deveres dos clientes

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

5.1. Aumentar e fidelizar os parceiros na comunidade

5.2. Aumentar a interação e a cooperação com os parceiros

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 ABRANGÊNCIA 8.1. Garantir a continuidade e a complementaridade de serviços

9.1. Medir resultados em todas as equipas e na organização

9.2. Avaliar a satisfação das partes interessadas

110.1. Reforçar a cultura organizacional de aperfeiçoamento e
10 MELHORIA CONTÍNUA aPrendizaem contínua com repercussão no serviço prestado

NOS — Associação de Pais e Técrdcos para a Inteqracão do Deficiente

Sede Rua A.quiles de Atmeida N 2830-226 Barreiro

Tal 21 21490 00 1 Ernail oerahnosorg.pt 1 Site: wnos.orgpt

5 PARCERIAS

6 PARTICIPAÇÃO

7
ORIENTAÇÃO PARA

CLIENTE

9
ORIENTAÇÃO PARA

RESULTADOS

Contribuinte n. 501 308 849 J I.P.S 5. Reg. Sob o N’ 69/82 em 149782



1.1.10. Realização e participação em eventos de
angariação de fundos

ND de eventos externos em que a NÓS
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6 PLANO GERAL ANUAL - 2022
1.

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Plano Geral Anual de Atividades
NOS.PLOI .VROO.19

INDICADORES

N de novos financiadores

METAS

1.1.1. Diversificar fontes de receitas

N de novos doadores 4

Valor monetário auferido por ano de
> 80.000,00€

financiadores

Valor monetário auferido por ano de
> 1.000,00€

doadores —

N° de novos sócios 20

N° de novos sócios por Resposta Social 5

N° de novos sócios ?5
empresariais/institucionais

Receitas da Campanha de Consignação
Consignação? 35.000,00€

de IRS

Receitas da Campanha Pirilampo Mágico 3.000,00€

Receitas da Campanha de Natal 2.000,00€

Apoios e Patrocínios de parceiros em
? 1.000,00€

iniciativas

Receitas de eventos dinamizados pela
> 300000€

Equipa de Angariação de Fundos

Receitas de vendas de Produtos
Artesanais ou de Merchandising na NÓS ? 300,00€
ou em eventos (presenciais)

1.1. Aumentar a
sustentabilidade da
organização

Receitas de vendas de Produtos
Artesanais ou de Merchandising via online
(Loja - Site)

? 200,00€

o,
z

w
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Custos com combustíveis Manter custos do ano anterior
1.1.2. Redução de custos no fornecimento de
serviços externos

Custos com higiene e limpeza Redução de custos 10%

Instalação de Paineis Fotovoltaicos LAR
(candidatura a subsídios)

Custos de gás Não aumentar custos (0%)

1.1.3. Aumentar a eficiência energética Custos de eletricidade Redução de custos ? 35%

Aquisição de viatura elétrica para equipa
de SAD

N° de ações de sensibilização ? 1 por resposta social

1.1.4. Acompanhamento de projeto de construção
Elaboração de Plano de execução de obra 1

de um novo CACI (se aprovado)

1.1.5. Preparação de projeto de ampliação de Lar
Residencial ao PRR (se aprovada construção de Projeto elaborado 1
CACI)

1.1.6. Preparação e realização de candidatura aos
Formalização da candidatura 1

SAD 5G (PRR)

Encontro de Sede que cumpra as
1.1.7. Providenciar o aumento do acordo de ELI 1

exigências legais (articular com parceiros)

N° de reuniões de equipa de CACI ano
4

para adaptação
1.1.8. Preparar a conversão de CAO para CACI

N° de reuniões ano com direção para
2

adaptação

1.1.9. Manter ocupado o n° máximo de vagas por N° máximo por resposta
N° de vagas preenchidas

resposta social

N° de eventos internos realizados

r,,rti-in,
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O.E OBJETIVOS OPERACIONAIS INDIÇAPORES METAS

LU

1.1.11. Candidaturas a Financiamento de projetos
. N° de candidaturas submetidas a projetos 5

Nacionais/Internacionais

1.1.12. Diminuir os custos com km pagos aos -

. Diminuiçao com custo com km 2%
colaboradores (quando se aplique)

1.1.13. Organizar e estabelecer o Criação de Equipas de
2

acompanhamento a Sócios e Parceiros Acompanhamento/Gestão

1.2.1. Atingir os objetivos da Qualidade Taxa de Execução 80%

CACI 1

1.2.2. Candidatura a Certificação da Qualidade 1
pelo Referencial EQUASS Assurance 2018

Lar 1

1.2. Consolidar e 1.2.3. Realização de uma análise Swot (forças, N° análises Swot realizadas (1 por
disseminar o Sistema fraquezas, oportunidades e ameaças) Institucional resposta social + 2 projetos + 1 GIP + 1 15
de Gestão da e por Respostas Sociais geral+administrativos)

Qualidade e o bom

funcionamento das

respostas sociais Creche 1

SAD 1

1.2.4. Atualização de Regulamentos específicos Apartamentos Partilhados 1

Residências Autónomas 1

CACI 1

1.3. Potenciar a
consciência sobre a . . . .

. . . . Plano de atividades anuais com iniciativasis oria a e o
1.3.1. Celebração do 40° aniversário da NÓS que assinalem os 40 anos de vida da 1reconhecimento sobre

. Associaçao
o trabalho realizado na
comunidade

. .

% de colaboradores que recebem
30°!

formação

% de colaboradores com 40h de formação
2.1.1. Aumentar a formação dos colaboradores anual

50/O

Taxa de execução do Plano de Formação
> 80

2.1. Elevar o nível de Profissional Interno para o Biénio 22/23 —

formação e de
competências dos 2.1.2. Promover/potenciar a formação profissional N° de formações dadas internamente por

10
colaboradores interna colaboradores da NÓS ao ano

(1)

N° de candidaturas a projetos para
1< financiar a formação profissional

2.1.3. Promover a procura externa (projetos,

parceiros ou financiadores) para financiamento da N° de parceiros que financiam formação
1

formação profissional dos colaboradores profissional

N° de financiadores que financiam
2

D formação profissional

2.2.1. Executar o sistema de avaliação de . . . . - 80% dos colaboradores -

• Nivel medio da avaliaçao de desempenho
desempenho e recompensa dos colaboradores Nivel Bom

2.2.2. Aumentar a motivação dos colaboradores Taxa de motivação dos colaboradores 60 %
2.2. Aumentar a
motivação e o
desempenho dos 2.2.3. Criar ações de conhecimento e -

. N de açoes realizadas 2
colaboradores fortalecimento das relaçoes entre os colaboradores

2.2.4. Promover a criação do Dia do Colaborador N° de ações concretizadas 2

EE:zzz
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Taxa de cumprimento dos objetivos dos
O . Planos de Desenvolvimento Individual dos 80%
i— 3.1. Promover os 3.1.1. Aumentara inclusao (fazer lugar), auto

direitos e os deveres determinação e igualdade de oportunidades dos
clientes

dos clientes clientes Taxa de execução dos planos de
> 80 °!C°) atividades socioculturais —

. -

1 (rntir



5.1. Aumentar e
fidelizar os parceiros
na comunidade

5.2. Aumentar a
interação e a
cooperação com os
parceiros

5.1.1. Aumentar número de parceiros na
comunidade que aceitam pessoas em processo de
inclusão

5.1.3. Consolidar a prestação de Voluntariado na
Associação

5.2.1. Realizar iniciativas (eventos, atividades
lúdicas e/ou sociais) em conjunto com parceiros

5.2.4. Fazer acompanhamento e avaliação das
parcerias existentes

4 por resposta social
(quando se aplique)

N de parceiros que incluem
clientes/beneficiários da NÓS na sua 8
dinâmica

Criação de impresso de avaliação das
parcerias - 1 trimestre
N° de reuniões com parceiros para
avaliação da parceria

O.E OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES METAS

4.1.1. Uisseminar e implementar (.ooigo de btica N e açoes ae sensibllizaçao 1 por resposta social
conduta ética por parte

‘W de todos os
colaboradores 4.1.2. Garantir conduta ética por parte de todos os

N° de ocorrencias O por resposta social
colaboradores

N de novos contactos/visitas

ti)

Lii
1.)

e,

N° de novos parceiros formalizados
4 (novos ou que estavam

por formalizar) por resposta
social (quando se aplique)

N° de novos contactos! convites/pedidos
> 205.1.2. Aumentar número de parceiros na de apoio —

comunidade que contribuem para a continuidade
de serviços e para beneficiar Colaboradores, N° de parceiros que efetivamente prestam

>
Sócios, Utentes e Voluntários da NOS apoios —

N° de voluntários efetivos

N° de horas de Voluntariado

N° de iniciativas realizadas

? 30

? 1000

5.2.2. Receber atividades de voluntariado no 1 por resposta social
N° de atividades recebidas

âmbito da Responsabilidade Social dos parceiros (quando se aplique)

5.2.3. Promover a articulação e o trabalho em rede
com parceiros que intervêm com a mesma N° de reuniões com parceiros 2 por resposta social
população-alvo

1 reunião por parceiro
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O.E OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES METAS

Apresentação de memorandos com
> 2propostas —

6.1.1. Sensibilizar os serviços públicos para a
implementação de políticas e medidas facilitadoras N° de clientes de CACI/RA incluidos em
da participação das pessoas ASUS ou trabalhos protegidos em 6

serviços públicos ou da comunidade

N° de reuniões com clientes/beneficiários
, 3 por resposta social

para averiguaçao das necessidades e
(quando se aplique)planeamento de serviços

6.1.2. Promover a auto-determinação e
6.1. Cooperar para aO - - empowerment dos clientes na NUS

< criaçao de
o’ . N° de clientes/beneficiários
< opo uni a es e N de reunioes com clientes para

participação e avaliação dos serviços da NÓS
por resposta (quando se

afirmação de todas as aplique)

pessoas nos
° diferentes contextos 6.1.3. Promover a criação de grupos de

N°de grupos de autorepresentantes na

de vida autorepresentantes (nas respostas em que se -

aplique) N de reunioes com grupos de
1 por mêsautorepresentantes

N° de sugestões 6

6.1.4. Incentivar o registo de sugestões, elogios ou
N de elogios 6

reclamaçoes

N° de reclamações 10

— ,í

Taxa de PDI’s realizados dentro do prazo
de referência

Taxa de PDI’s revistos anualmente 100%

Taxa de execução dos PDI’s 80 %

Taxa de sucesso dos PDI’s Z 60 %
7.1.1. Todos os clientes possuem Plano de Taxa de sucesso de realização dos
Desenvolvimento Individual sonhos dos clientes

? 25 %

<
Taxa de execução das atividades de

> 80/
desenvolvimento pessoal e social

—

o

Taxa de clientes avaliados pela Escala de
100°!

7.1. Dar resposta às San Martin ou outra que se aplique

necessidades e
expetativas das Percentil de Qualidade de Vida 75%

pessoas, no sentido da 7.1.2. Melhorar as condições dos equipamentos de
melhoria da qualidade reabilitação Taxa de equipamentos renovados 100%

w devida
7.1.3. Melhoria das condições físicas das N° de equipamentos e mobiliário

2instalações renovados
O

N° de projetos financiados 2

N° de atividades internas realizadas com
7.1.4. Promover a expressão artística utentes

N° de atividades realizadas para o exterior > 3
com utentes

7.1.5. Promover uma intervenção mais centrada
nas individualidades de cada pessoa N° de candidaturas a projetos de 2

financiamento

7.1.6. Adequar os serviços às necessidades das -

. N° de reclamaçoes Opessoas apoiadas

8.1. Garantir a
continuidade e a

complementaridade de

serviços

N° de clientes apoiados para aquisição de
ajudas técnicas

8.1.1. Reduzir as barreiras no acesso aos serviços

25

N° de clientes apoiados para obter
20cuidados de saúde externos

N° de reuniões com
ACES/hospitais/entidades públicas para

2 por anobeneficiar o atendimento às pessoas
servidas

N° de encaminhamentos de clientes que



e
O E OBJETIVOS OPERACIONAiS INDICADORES METAS

w

necessitam de outro tipo de respostas =

Percentagem de monitorizações

g 9.1.1. Monitorização e avaliação de todos os realizadas em tempo útil
100 /

< planos (individuais, de formação, de atividades, de

i 9.1. Medir resultados melhoria)

em todas as equipas e Taxa média de eficácia dos diferentes 80%
w . - tipos de planos

na organizaçao
Reuniões de equipa 1 por mês

9.1.2. Promover a realização de reuniões de
a. equipa - análise do trabalho desenvolvido Reuniões de equipa com Diretor

1 por ano
< Geral/Direçao
o,
<
1-

9.2. Avaliar a
—

. 9.2.1. Medir o nivel de satisfaçao das partes
satisfaçao das partes Taxa de satisfaçao em geral 8O/o

O - interessadas
interessadas

10.1.1. Implementar um Plano de Melhoria -

continua e de aprendizagem
Taxa de execuçao do Plano de Melhoria 80%

N de atividades/visitas de benchmarking
. - 4porano

10.1.2. Promover a realização de atividades de a outras instituiçoes

benchmarking N de atividades/visitas de benchmarking
, lano
a nossa instituiçao

10.1.3. Criação de base de dados geral com
. - Base de dados completa e alimentada 1
informaçao de todos os clientes e colaboradores

Taxa de execução da instalação e

< configuração dos equipamentos do Grant 100%

da Cysco
p 10.1. Reforçara

. 10.1.4. Modernização e atualização da rede
cultura organizacional

. informatica e material informatico
O de aperfeiçoamento e Recrutar recurso humano afeto à Área da

aprendizagem Informática
1

O contínua com
repercussão no
serviço prestado N° de computadores adquiridos 15 computadores

d

Realização de Jornadas Técnicas da NÓS 1

10.1.5. Promover abordagens inovadoras na
intervenção social

N de abordagens inovadoras > 1
experimentadas pelas diferentes equipas —

10.1.6. Produzir obra escrita, de reflexão ou
, , Lançamento de Conto Infantil 1

promoçao do Know-how da NuS

p,, i, .,

‘e Aieei, ‘ 2.00-226

66. O 1 214 00116 E’,ooL 5.01720”, 1601.31

6.’ 201 300 3-32 .0.6.0 0,0. Soo, 16’ 03,04,’,” .1 07660



n’;s Plano Geral Anual de Atividades
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_____________

Atividades

Previsto
1.1.1.1.-Implementar o Plano de Comunicação e Marketing

Ida NÓS

Previsto
1.1.1.2. - Reuniões de apresentação da NÓS a potenciais
financiadores/doadores

Previsto
1.1.1.3. - Efetuar diagnóstico para identificar possíveis áreas
de negócio

. 1.1.1.4. - Organizar e definira forma de gestão, angariação e
Previsto

cobrança de socios

Previsto 1.1.1.5. - Dinamizar Campanha de Consignação de IRS

Previsto 1.1.1.6. - Dinamizar Campanha Pirilampo Mágico

Previsto 1.1.1.8. - Dinamizara Loja Onhine

11.1.1.9. - Produzir e dinamizar a venda de produtos
Previsto 1

fabricados em ateliers promovidos com utentes

1.1.2.2. - Realizar pedidos de doação ao nível de
Previsto consumíveis de maior utilização (máscaras, luvas e produtos

de higiene e limpeza)

1.1.3.1. - Análise à instalação e instalação efetiva de painéis
Previstofl. no Lar Residencial

. 1.1.3.2. - Efetuar auditoria energética aos equipamentos
Previsto

sociais

Ii .1.3.3. - Ações de Sensibilização de colaboradores e
Previsto i

clientes contra o desperdício

Previsto 11.1.3.4 - Proceder à aquisição da carrinha elétrica para SAD

Previsto4j.
- Agilizar burocracias para construção de novo CACI

e SAD junto ao Lar Residencial

2022 - MESES

EEIIDI!
f’’ tWr

1 III

Previsto 1.1.1.7. - Dinamizar Campanha de Natal

Previsto 1.1.2.1. - Revisão de contratos de fornecedores

Previsto1l .1.5.1. - Procurar apoios e candidaturas a projetos no PRR 1 1
di 1 r 1 1



2022 - MESES
Atividades III 2131 41 51 61 7L81 91101111121

...,

previstohll61 - Preparação e submissão candidaturas a SAD 5G

[ no âmbito do PRR

. 1.1.7.1. - Reunir com parceiros para encontro de nova Sede
Previsto

para possibilidade de aumento de acordo de ELI

Previsto Ii .1.8.1. - Realizar reuniões de preparação para a adaptação
Ide CAO para CACI, exigida pela portaria

. 1.1.9.1. - Manterocupadas as vagas disponíveis para
Previsto

clientes em cada resposta social

. 1.1.10.1. - Organizar e dinamizar eventos de angariação de
Previsto

fundos

. 1.1.10.2. - Participar em reuniões de organização de eventos
Previsto

externos de angariaçao de fundos

Previsto i
Ii.i.ii.i - Planear projetos futuros para submissão de

1 candidaturas a financiamento

Previsto o financiamento
1.1.11 .2. - Realizar candidaturas a projetos e programas para

Previsto
. 1.1.13.1 - Planear e efetuar o acompanhamento a parcerias,

criando grupo de trabalho

1.2.1.1. - Desenvolver o trabalho necessário à consolidação
Previsto do Sistema de Gestão da Qualidade por parte do Staff da

Qualidade

1.2.2.1. - Preparar candidatura para Certificação da
Previsto Qualidade à APQ, para quando a direção decidir submeter a

candidatura

1.2.3.1. - Realizar levantamento interno por respostas socias
Previsto e serviços ao nível da análise SWOT (Forças, Fraquezas,

Oportunidades e Ameaças)

1 1.2.4.1. - Atualizar e aprovar os Regulamentos Internos de
Previsto Creche, SAD, Apartamentos Partilhados, Residências

Autónomas e CACI

. 1.3.1.1. - Elaborar e executar um plano de atividades com
Previsto . . . . . . .

iniciativas para assinalar o 40° aniversario da NOS

2.1.1.1. - Cumprir o plano deformação profissional interna
Previsto 1

Ipara o biénio 2022/23



2022-MESES

ii 21314151617181 911011 Atividades

Previsto
2.1.1.2. - Registar em mapa próprio a formação profissional
por colaborador



2022 - MESES
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,

HL41 1 1 I

.t. [1

1!.

Previsto 12.1.1.3. - Monitorizar e avaliar o plano de formação [“I’J LI”. “

Previsto 1211.4 - Avaliar a eficácia da formação profissional

2.1.2.1. - Organizar ciclos de formação profissional dada por
Previsto

colaboradores da NÓS

previsto2211 - Dinamizar o sistema de avaliação de desempenho

J dos colaboradores

2.2.2.1. - Planear e distribuir as tarefas dos colaboradores, de
Previsto acordo com os seus interesses e capacidades e aumentando

a sua autonomia e responsabilidades

Previsto
2.2.2.2. - Participação em sessões do Projeto Performers 2:
SCENE (Sociodrama Curriculum Establishment Network) /
Erasmus Plus

Previsto
2.2.3.1. - Realização de momentos de convívio e partilha
entre colaboradores

1
Previsto

2.2.4.1. - Promover junto dos colaboradores das diversas
equipas um dia laboral para atividades de team building

Previsto

r1IIIIA

4.1 .1.1. - Sensibilizar colaboradores, estagiários, voluntários
Previsto e membros dos órgãos sociais, através de formação interna,

para cumprimento do Código de Ética da instituição

5.1.1.1. - Realizar contactos para constatar a disponibilidade
Previsto dos parceiros em relação às vantagens da inclusão de

clientes (Atividades Socialmente Úteis)

. 5.1.1.2. - Estabelecer protocolos para concretizar processos
Previsto

de inclusao

3.1.1.1. Trabalhar os direitos e deveres com os
clientes/significativos, no âmbito de cada resposta social

1
Previsto 13.1 .1.2. Trabalhar os direitos e deveres dos clientes, a sua

autodeterminação e empowerment com os colaboradores, no
âmbito de cada resposta social

IPrevistclE3.1 .1.3. Elaborar os planos de atividades socioculturais por
resposta social



E 2022 - MESES
Atividades

5.1.1.3. - Realizar contactos para constatar a disponibilidade
dos parceiros no apoio a atividades e projetos da Instituição,

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

5.2.1.1. - Estabelecer contactos de proximidade com
Previsto

pa rcei ros

5.2.3.1. - Participar nas reuniões do CLAS promovidas pelos
Previsto grupos concelhios (Barreiro e Moita) e outras em prol do

trabalho desenvolvido nas respostas sociais

5.2.3.1. - Participar em encontros promovidos por entidades
Previsto 1

públicas e entidades parceiras

previsto6111 - Reportar às entidades públicas as necessidades

1 dos clientes e da associação

. 6.1.2.1. - Promover reuniões com os clientes, nas respostas
Previsto .

sociais em que se aplique

6.1.3.1. - Criar grupos e promover reuniões de
Previsto autorrepresentantes nas respostas sociais para pessoas com

j Deficiência (CACI, RA e LAR)

. 6.1.4.1. - Divulgar a possibilidade de recolha de sugestões,
Previsto . -

elogios e reclamaçoes das partes interessadas

. 7.1.1.1. — Elaboração atempada e acompanhamento de todc1
Previsto i

los planos individuais

7.1.3.1. - Responsabilizar e insistir junto das entidades Baía
Previsto Tejo e CMB para se efetuarem trabalhos de manutenção e

segurança contra incêndios na Creche

. 7.1.3.4. - Proceder à manutenção dos brinquedos de exterior
Previsto

na EEE (limpeza, tratamento da madeira...)

Previsto 5.1.2.1. - Protocolar as parcerias realizadas

EEEIIIflI!

5.1.3.1. - Estabelecer contactos para efetivar a colaboração
Previsto . . . . -

de voluntarios na lnstituiçao

Previsto
7.1.1.2. - Realização de monitorização, avaliação e revisão

1Ide todos os planos individuais

7.1.3.2. - Impermeabilizar o telhado do Lar na zona da — — — —

Previsto cozinha (devido às furações para a instalação dos
equipamentos de AVAC)

7.1.3.3. - Concretizar trabalhos anuais de manutenção dos — — — —

Previsto telhados, limpeza de caleiras, desentupimentos de algerozes
entre outros necessários (LAR, CACI e RA) — — — — —

ZLE
:
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7.1 .4.1.- Candidatura de projetos a entidades financiadoras
Previsto

para a area artistica

• 8.1 .1.1. - Identificação de necessidades e suporte na
Previsto . . - .

aquisiçao de ajudas tecnicas para clientes

• 8.1.1.2. - Comunicar aos diversos parceiros e entidades as
Previsto .

barreiras no acesso aos serviços identificadas

Presto 8.1.1.3. - Identificar a necessidades de novos serviços

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

fi n anciadores

wII
. wII
10.1.2.1. - Procurar e contactar IPSS congéneres para

Previstorealjzar atividades de benchmarking

10.1.3.1. - Construir e alimentar uma base de dados

Previsto
completa de todos os colaboradores, respostas sociais e
clientes, para poder dar respostas às solicitações de dados
diárias

10.1.4.1. - Instalação e configuração do equipamento
Previsto informático e aquisição de 15 computadores para renovação

de equipamentos obsoletos

. 10.1.4.2.- Procurar e contratar profissional da área da
Previsto

Informatica para suporte diario

10.1.5.1. - Execução das ações previstas no âmbito do
Previsto i

IProieto Performers 2: SCENE / Erasmus Plus

visto
18.1.1.4. - Colaborar com os clientes e famílias em diligências
necessárias para o acesso aos serviços 1

Previsto 19.1.1.1. - Monitorizaros planos e processos 1I 1

Previsto 9.1.1.2. -Avaliar e rever todos os planos 1
Previsto 19.1.2.1. - Realização de reuniões de equipa mensais

9.1.2.2. - Realização de uma reunião ao ano entre equipa e
Previsto

direção da NOS

10.1.1.1. - Identificar oportunidades de melhoria
revisto

I(preenchimento do Plano de Melhoria)

Previsto 110.11.2. - Reportar resultados das ações de melhoria



10.1.5.2. - Planear e executar a realização de um dia de
Previsto

iornadas tecnicas

Atividades
2022 - MESES

ii 21 31 41 5! 61 71 81 9I1O[ii 12

10.1.5.3. - Realizar trimestralmente reuniões para discutir 1
dificuldades e estratégias entre equipas das diferentes

[[[ 1
Previsto

respostas/projetos sociais e/ou entre técnicos das mesmas 1

categorias profissionais

10.1.6.1. - Lançar conto infantil escrito por ex-colaboradora e 1 1 1
Previsto I 1 1

arrga da NÓS 1 1 1 1 1 LJI_____
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RENDIMENTOS GASTOS
. .•. .

« Vendas 51 Custo Mercad. e Matérias Consumidas 0.00
Prestações Serviços 358 512,94 62 Fornecimentos e Servicos Externos 622 529.75

‘tilizadores / Mensalidades 344 712,94 ‘821 SubContratos 159 794.08
Outros Serviços 13 800,00 ‘ Serviços Especializados 237 988.71

IdIIddV liOS Inventários da Produção 0,00 ..: Trabalhos Especializados 161 779,34
Trabalhos Para a Própria Entidade 0,00 Publicidade e Propaganda 5 015,58

subsídios, Doações e Legados à Exploração 2 476 959,81 Vigilância e Segurança 1 212,63
Subsídios Estado e Outras Ent. Públicas 2 463 439,05 Honorários 29 254,41

ISS,IP 2 273 926,50 Comissões 0.00
itras Entidades Públicas 189 512,55 Conservação e Reparação 40 000,00

jsídios de Outras Entidades 13 520,76 .: Outros 726,76
Doações e Heranças 0,00 Materiais 34 131.30

Legados 000 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 30 000,00
Reversões -..‘ , 0,00 Livros e Documentação Técnica 131,30

De Depreciações e Amortizações 0,00 Material de Escritório 4 000,00
De Perdas Por lmparidade 000 Artigos para Oferta 0,00

De Provisões 000 Outros 0,00
De Provisões Esecíficas 000 6.1 Energia e Fluidos 80 915,58

“ Ganhos Por Auifl S4dê’JUstoIà1àr
-‘ 4’ 0.00 •« Eletricidade 34 723,80

Outros f 212 590,21 ‘. Combustiveis 34 946,00
‘ Rendimentos Suplementares 1 0,00 Agua 5 255,21

Outros Rendimentos e Ganhos 1 212 590,21 : Outros (Gás) 5 990,57
‘7 Correções De Períodos Anteriores 0,00 Deslocações. Estadas e Transportes 7 303.27
‘ Imputação de Subsídios de Investimento 79 138,39 Deslocações e Estadas 5 187,95

Rendimentos e Ganhos em Ativos 0,00 •‘: Transportes de Pessoal 1 476,42
‘ Outros Não Especificados 133 451,82 Transportes de Mercadoria 638,91

• Juros., dividendos e outros R. Similares 521 00 . Outros 0,00

tia1rrrTu.. TIZE;I,I* “

:. Comunicação 30 174,76
. 1 Seguros 6 664,34
-‘ Royalties 0,00
. Contencioso e N,Lu.Iduv 458,52
2 Despesas de Representaçã 838,30

Limpeza, Higiene e Conforb .6 186,92
Outros Serviços 3 233,21
Custos Com o Pessoal 2 245 93757

‘; Remunerações Dos Orgãos 0,00
•“ Remunerações Certas 0.00

Remunerações Adicionais 0,00
m Remunerapões do Pessoal .[ 1 38516?10..
“.“ Remunerações Certas 1 726 269,75
. Remunerações Adicionais 128 897,95

Benefícios Pôs-Emprecio - 0.00
‘ Orgãos Sociais 0,00

Pessoal 0,00
‘4 Indemizações 0.00

Orgãos Sociais 0,00
Pessoal 0,00

-- Encargos Sobre Remunerações 373 220.20
• Orgãos Sociais 0,00

‘-‘-‘ Pessoal (Tsu + FcT) 373 220,20
-‘ Seyuros Acidentes TrabalhO e Doenças 11 783.94

Orqãos Sociais 0,00
Pessoal 11 783,94

‘ Gastos de Ação Social -‘ ‘ 0.00
• Orgãos Sociais 0,00

• Pessoal 0,00
Outros Gastos Com o Pessoal 5 765.72

‘ Orgãos Sociais 0,00
- Pessoal 5 765,72

8- Gastos de Depreciacão e Amortização 128 494.46
‘•« Propriedades de Investimento 0,00
‘. Ativos Fixos Tangíveis 128 494.46

‘ Ativos Intangíveis 0.00
‘‘ Perdas por lmparidade-. 0.00
6.7 De Dívidas a Receber 0.00

De Inventários 0.00
Perdas em Outros Ativos 0,00
Perdas Por RedUo de Jüsto Valor 0.00

‘ Provisões do Período 0,00
Outros Gastos e Perdas. 51 622.18
Impostos 2841,11
Outros Gastos e Perdas em Ativos 1 01 0.00

“ Outros Gastos ePerdá ,.. 47 771 .07
‘ Correções De Períodos Anteriores 0,00
s: Donativos 0,00

Quotizações 0,00
‘ Outros Gastos e Perdas 47 771,07

Custos C/Apoios Fin. Concedidos A Ass. Ou 0,00
1’ Gastos e Perdas d Financiamento 000

L

Sociais

Conta Previsional para o ano de 2022 L
Resultados

‘III’Resultado Li
res em euros





Custos com Pessoal para 2022
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VALORES MENSAIS
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COMPARTICIPAÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL

CRECHE - Complemento 422,32

CRECHE - Comparticipação
35 128405,04

10278,10

CAO-Lavradio 12 6934,68
291 256,56

CAO - Barreiro 30 17 336,70

Lar Residencial 22 25 576,76 306 921,12

SAD 28 8 257,20 99 086,40

Intervenção Precoce 100 20 480,96 245 771,52

1 Residências Autónomas 5 5 839,99

2 Residências Autónomas 5 5 839,99
280 319,52

3 Residências Autónomas 5 5 83999

4 Residências Autónomas 5 5 839,99

CAFAP 81 13431,19 161 174,28

CLDS O 10790,20 129482,34

APARTAMENTOS 11 5 060,00 60 720,00

RSI 923 47 565,81 570 789,72

Valores em euros





COMPARTICIPAÇÕES DE OUTRAS ENTIDADES

.hlR7_s*L

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (EEE - Escola de Ensino Especial) 36 553,29

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (EDUGEP: AEC) 48 570,00

IEFP GIP (Animador + despesas funcionamento)

Apoio à contratação - Informático (T. Certo)

11 765,52

1 755,24

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (AE - Apoio às Escolas) 54 997,15

Valores em eros

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Programa: BAIRROS SAUDÁVEIS - Projeto: RENASCER)

Valores em euros

nS

49392,11





INVESTIMENTO

Ativos Intangiveis O 00

Bens domínio público 0,00

Goodwill 0,00

Projetos de desenvolvimento 0,00

Programas de Computador 0,00

Propriedade Industrial 0,00

Outros Ativos intangíveis 0,00

Ativos Fixos Tangíveis 148 148,95

Bens domínio público 0,00

Bens do Património Histórico e Cultural 0,00

Terrenos e Recursos Naturais 0,00

Edifícios e Outras Construções (Proj. Arquit. Novo CAO) 57 200,00

Equipamento Básico (Residências Autónomas - Equip. diverso)) 3 235,84

Equipamento de Transporte (Viatura elétrica - SAD) 55 190,11

Equipamento_Administrativo_(Portáteis) 3 428,00

Equipamentos Biológicos 0,00

Outros ativos fixos tangíveis (Paineis fotovoltaicos - LAR) 29 095,00

Propriedades de Investimento 0,00

Investimentos Financeiros 0,00

Outros ativos Financeiros 0,00

Novas aquisições

Adiantamentos

Trabalhos própria Entidade

Transferência para Imobilizado pela conclusão obra

——-—-

-

0,00

o,oo
0,00

0,09
‘Ii

Outros ativos Financeiros 114 000,00

Outros passivos Financeiros 0,00

Novo INVESTIMENTO: 262 148,95

Valores em euros

nfS





NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

Memória Justificativa

Conta Previsional para 2022

Respostas Sociais! n2 utentes e/ou famílias:

• Creche:35

• Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental: 8lfamiias

• Centro Atividades Ocupacionais - Lavradio: 12

• Centro Atividades Ocupacionais — Barreiro: 30

e Intervenção Precoce: 100

• Lar Residencial: 22

• Protocolo Rendimento Social de Inserção: 923 famílias

• Residência Autónoma 1: 5

• Residência Autónoma 2: 5

• Residência Autónoma 3: 5

e Residência Autónoma 4: 5

• Serviço de Apoio Domiciliário: 28

• CRI- Centro de Recursos para a Inclusão: 80

• Apartamentos Partilhados: 11

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

Saudáveis

GASTOS

3.048.583,96€ (valores em Euros)

No cálculo dos custos gerais, na maioria das rubricas, foram considerados os valores reais apurados

até Junho de 2021, extrapolados para dezembro de 2021 e depois aplicada a taxa de inflação prevista

de 1%, para todos os serviços da Nós- Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente.

nS





NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

62 Fornecimentos e Serviços Externos: 622.529,75 €, explicado pelas seguintes subrubricas:

621 Subcontratos: 159.794,08€ (valor referente ao serviço de fornecimento de refeições)

622 Serviços Especializados: 237.988,71€

6221 Trabalhos Especializados: 161.779,34€

(inclui 64227,28€ de custo com AEC’s — Edugep. A diferença corresponde a custos com serviços jurídico, de

contabilidade, assistência de Ar Condicionado, Contrato Segurança contra incêndios, Serviço de Auditoria, etc.)

6222 Publicidade e Propaganda: 5.015,58€

6223 Vigilância e Segurança: 1.212,63€

6224 Honorários: 29.254,41€

6226 Conservação e Reparação: 40.000,00€

(previsão de reparação e conservação de edifícios, espaços exteriores, equipamentos e frota automóvel da Nós)

6228 Outros (serviços bancários) 726,76€

623 Materiais: 34.131,30€

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido: 30.000,00€

6232 Livros e Documentação Técnica: 131,30€

6233 Material de Escritório: 4.000,00€

6234 Artigos para oferta: 0€

624 Energia e Fluidos: 80.195,58€

6241 Eletricidade: 34.723,80€

6242 Combustíveis: 34.946,00€

6243 Água: 5.255,21€

6248 Outros (gás): 5.990,57€

625 Deslocações, Estadas e Transportes: 7.3O3,27€(deslocação em serviço de trabalhadores em

viatura própria, no âmbito de passelos, visitas, etc.

6251 Deslocações e Estadas: 5.187,95€

6252 Transporte de Pessoal: 1.476,42€

6253 Transporte de mercadoria:638,91€

626 Serviços Diversos: 102.396,81€

6261 Rendas e Alugueres (Equip. de impressão, renda espaço CLDS, Apartamentos): 34.840,76€

6262 Comunicação: 30.174,76€

6263 Seguros: 6.664,34€

6265 Contencioso e Notariado: 458,52€

6266 Despesas de Representação: 838,30€

6267 Limpeza, Higiene e Conforto: 26.186,92€

6268 Outros Serviços: 3.233,21€





NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

63 Custos Com o Pessoal: (Pessoal já contratado e a contratar em 2022): 2.244.680,52€

632 Remunerações do Pessoal: 1.854.915,70€

6321 Remunerações Certas: 1.726.269,75€

(venc.base + diuturnidades + Sub.turnos + Sub. Coordenação)

6322 Remunerações Adicionais: (Sub. Refeição + abono para falhas+feriados) 128.897,95€

635 Encargos Sobre Remunerações:373.220,20€

6352 Pessoal (Taxa Social Única (22,3%) + Fundo Comp. do Trabalho (0,3% + 0,7% = 1%)): 373.220,20€

636 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais: 11.783,94€

6362 Pessoal: 11.783,94€

638 Outros Gastos Com o Pessoal: 5.765,72€

6382 Pessoal (inclui Formação, fardamento e medicina no trabalho): 5.765,72€

64 Gastos de Depreciação e Amortização: 128.494,46€

642 Ativos Fixos Tangíveis: 128.494,46€

(inclui amortizações de terrenos, edifícios e de equipamentos vários)

68 Outros Gastos e Perdas: 51.622,18€

681 Impostos: 2.841,11€

682/687 Outros Gastos e Perdas em Ativos: 1.010,00€

688 Outros Gastos e Perdas: 47.771,07€

Quotizações, Custos C/Apoios Fin. Concedidos (“Bairros saudáveis”) :47.771,07€
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RENDIMENTOS

3.048.583,96€ (valores em Euros)

72 Prestações Serviços: 358.512,94€

721 Quotas dos Utilizadores (Mensalidades): 344.712,94€

722/728 Outros Serviços (Quotizações sócios auxiliares e efetivos, e.o.): 13.800,00€

75 Subsídios, Doações E Legados À ExpIoraço: 2.476.959,81€

751 Subsídios Estado e Outras Entidades Públicas:2.463.439,05€

7511 ISS,IP (Segurança Social) 2.273.926,50€

7512 Outras Entidades Públicas (Ministério da Educação, entre outros): 189.512,55€

752 Subsídios de Outras Entidades (IEFP): 13.520,76€

78 Outros Rendimentos e Ganhos: 212.590,21€

781 Rendimentos Suplementares: 0€

788 Outros Rendimentos e Ganhos: 212.590,21€

7883 Imputação de Subsídios De Investimento: 79.138,39€

7882/7887 Rendimentos e Ganhos em Ativos: 0€

7888 Outros Não Especificados = 133.451,82€

(Donativos em dinheiro de anónimos, empresas e particulares: 31.176,32€, em espécie da NÓS- Comunicações e

outros:45.575,50 €, INR e outros=15.000,OO€, + Pirilampo=6.700,OO € + Consignação de IRS = 35.000,00€)

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