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Introdução

O ciclo iniciado com a Pandemia no final de 2019 / início de 2020, e ainda não terminado,

veio mudar as nossas vidas e a de gerações futuras.

Ainda não estamos completamente conscientes da amplitude e, sobretudo, das

consequências a longo prazo desta crise pandémica nas nossas vidas. A nossa

preocupação no presente tem sido proteger-nos e proteger os que estão à nossa volta,

sobretudo os mais frágeis.

Vivemos em dois anos o que parece ter sido um século. Não propriamente pela

monotonia, mas, sobretudo, pelo sofrimento e pela ansiedade quase permanente.

Nunca imaginámos que a proteção, a nossa e a de quem de nós depende, fosse tão

difícil. As palavras podem lembrar o que passámos, mas não conseguem descrever o

sentimento de insegurança, preocupação, a exaustão física e psicológica para colmatar

as brechas que o vírus foi abrindo nos nossos planos, nas nossas escalas, na nossa

vida.

Perante esta nova realidade, que há pouco tempo atrás era ficção científica, estivemos

à prova. Na capacidade de adaptação, no trabalho, na resistência, e na capacidade de

execução dos vários planos de contingência, não apenas os oficiais, mas todos os

outros que improvisámos.

A nossa capacidade de entreajuda e de cooperação, também á prova, superaram a

insegurança e os receios, permitindo responder às pessoas que necessitavam de nós.

Olhando para trás, ainda sem a certeza de termos chegado ao cume deste ciclo, temos

a sensação de que construímos algo valioso entre nós, individual e coletivamente.

Num cenário de extrema incerteza e responsabilidade para com as pessoas

acompanhadas, fomos capazes ainda, enquanto organização, de responder a várias

outras pessoas em situação de necessidade, que a comunidade local e nacional nos

confiou.

As pessoas sem abrigo no âmbito do projeto ‘ReComeçar’ em parceria com a Câmara

Municipal do Barreiro (CMB) e o Instituto de Segurança Social, lP (155), no concelho do

Barreiro, as pessoas em situação socioeconómica vulnerável das Freguesias de Santo

António da Charneca, Coma e Palhais em parceria com o ISS e ainda a população

vulnerável do Bairro das Palmeiras com o projeto ‘Renascer O Bairro das Palmeiras’ em

parceria com Ministério da Saúde, a CMB e vários parceiros locais, no âmbito do

Programa Bairros Saudáveis.
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Estiveram, assim, ainda à prova - além da nossa capacidade organizativa e executora

para montar equipas e desenvolver novas atividades - a nossa missão, os nossos

valores e a nossa visão.

Esta sensibilidade que a NÓS tem, desde a sua génese, com a presença constante

desta matriz - missão, valores e visão - constitui o seu patrimônio mais valioso.

Uma das consequências prováveis deste ciclo iniciado no ínicio de 2020 é a tomada de

consciência do valor da interdependência e dos limites da ideologia que coloca o

individualismo na dinamização da sua organização social.

Relembremos as crises económicas e sociais recorrentes com base na especulação

financeira e na gestão danosa de banqueiros que deram origem a verdadeiras

catástrofes sociais.

Atente-se em como o mesmo individualismo se afigura verdadeiramente letal, no caso

da vacinação ou da guerra.

A preocupação total e exclusiva com o individuo não o protege em Pandemia. É o outro

que me protege e assim nos protegemos, isto é, Nós.

A tragédia e os crimes repugnantes na Ucrânia —já em 2022- perpetrados por decisão

de um indivíduo, não um partido, não um governo, não uma coligação, remete-nos para

a falência do modelo individualista e para a ausência de futuro que lhe está associada.

A Era que se abre à nossa frente é a do NÓS.

Aquela que verdadeiramente tem futuro, que se centra na pessoa e no bem comum, e

que continua a constituir a nossa visão.

O ano de 2021 foi novamente um exemplo da nossa disponibilidade e sensibilidade para

com as pessoas que nos estão próximas em situação de necessidade.

Abraçámos novos desafios, aumentámos o número de pessoas por nós apoiadas, direta

e indiretamente, aumentámos também a nossa abrangência nos territórios onde

estamos inseridos e no tipo de populações que acompanhamos. No entanto, e ao

contrário do esperado, continuámos reféns da pandemia por Covid-19. Tínhamos a

esperança que houvesse uma grande mudança em 2021 associada à vacinação, mas

a verdade é que vivemos novamente um ano assombrado por este vírus que dificultou

e limitou o trabalho de todos nós, trazendo imensos desafios à intervenção e atuação

diária das respostas sociais; assim como voltou a deixar marcas a nível financeiro, pois
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os gastos realizados com Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) são

astronómicos e o apoio estatal para os combater são escassos.

Existe uma enorme incompreensão sobre a natureza e meios que as Instituições

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) dispõem para enfrentar as crises

económicas e sociais.

Ao contrário de qualquer empresa ou prestador liberal de serviços, as IPSS não têm

possibilidade de incorporar no valor do preço dos serviços que prestam os aumentos

dos custos de contexto, como a eletricidade, o combustível ou os equipamentos de

proteção individual.

O preço dos serviços está pré-determinado pela condição econ6mica das famílias e não

existem instrumentos de gestão que permitam corrigir os gravosos deficits impostos pela

escalada de preços ou introdução de novas obrigações, como as EPIS.

É, por isso, imperioso que o Estado assegure, nestas situações objetivas, todas as

compensações necessárias para que as instituições possam cumprir a sua missão, sem

prejuízo da população atendida e do cumprimento das suas obrigações legais enquanto

Associação, empregadora e prestadora de serviços.

Neste ano de atividades, mas também de pandemia, fomos aos poucos tentando fintar

o vírus e tentar voltar a intervir da forma que tão bem nos caracteriza, no terreno e junto

das pessoas servidas, suportando e superando todas as barreiras e dificuldades; por

vezes, se não muitas vezes, alguns dos nossos colaboradores viam-se obrigados a ir

para casa, algumas equipas obrigadas a parar, pois a infeção por Covid-19 assim o

obrigava, mas tentando sempre não descurar um acompanhamento de proximidade.

Este relatório pretende ser o espelho de todo o trabalho desenvolvido durante todo o

ano de 2021. Tem na sua base o Plano de Atividades elaborado para o ano de 2021,

mas explanando também todas as adaptações necessárias para corresponder a todas

as necessidades e imprevistos que não tinham sido planeados nem idealizados

inicialmente, mas que foram surgindo no decorrer do ano.

Pretendemos assim evidenciar a dinâmica institucional da NÓS, o envolvimento de

todas as partes interessadas, os desafios e as barreiras que surgiram, ao mesmo tempo

que nos focamos na sustentabilidade que é um indicador essencial para o futuro da

NÓS e, consequentemente, para a prestação de serviços de qualidade.
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O trabalho desenvolvido pela NÓS tem coma coluna vertebral, que nos orienta e alinha,

a missão, a visão e os valores, estes organizados e orientados sempre tendo em conta

a pessoa servida, o seu bem-estar e a qualidade de vida dos mesmos.

J’IIS4O’ ÕVERK INCLUSÃO SOCIAL DE PESSÕÀS COM DEFICIËNCIA

6I.JM.SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM SOCIAL

___

t,.’e ir a,.. .. .

VISÃO: VIVER UMA COMUNIDADE PLURAL E SUSTENTADA, ALICERÇADA NA

INDIVIDUALIDADE E NA PARTILHA
v’.’.—

VALORES

RESPEITO PELO OUTRO COOPERAÇÃO

“APERFEIÇOAMENTO’ E RESPONSABILIDADE COMUNITÃRIA

APRENDIZAGEM CONTÍNUA LIBERDADE

AUTODETERMINAÇÃO ESPERANÇA

• CONFIANÇA ÉTICA

SOLIDARIEDADE

Face precisamente à sua dimensão e ao vasto número de respostas e projetos sociais,

torna-se difícil transparecer a total realidade e o dia-a-dia das atividades e das ações

desenvolvidas por todos os serviços e projetos e toda a grandiosidade do trabalho

realizado em prol ‘do outro’. No entanto, pretendemos, sobretudo, refletir internamente

acerca do caminho que estamos a traçar e a percorrer, com vista a ajustar, sempre que

necessário, as direções e as intervenções pretendidas.

Em 2021 continuámos a debruçar-nos sobre novas candidaturas a diferentes

programas, com projetos. Nem sempre o tempo das equipas se estende, mas fazemos

o esforço para que consigamos acompanhar as possibilidades e, se for o caso,

apresentar candidaturas.

Articulámos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, 1. P. (IEFP) de forma

a termos o programa Contrato Emprego e Inserção (CEI+ e CEI), com o intuito de se

tentar dar resposta ainda às exigências da Pandemia, uma vez que tinha sido cessado

o apoio facultado através da Medida de Apoio ao Reforço de Emergência em

Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS). Voltámos a realizar candidatura ao

Adaptar Social+ para compensação dos encargos com EPI5, assim como às iniciativas

locais descentralizadas do BPI com o projeto “NÓS estamos Mais(+) perto’ para

empoderar novos pais nesta missão tão desafiante e à Mobilidade Verde para a equipa

de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).
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Este ano de 2021 foi ainda ano de iniciar e arrancar com o Projeto Social de

Apartamentos Partilhados para Pessoas em Situação de Sem Abrigo — ‘ReComeçar’, 14.L,

aprovado em dezembro de 2020, e o Projeto ‘Renascer O Bairro das Palmeiras’,

aprovado em maio de 2021.

A candidatura realizada ao programa Pares 3.0 com o projeto ‘NOSSA CIDADE’, para

construção de um novo Centro de Atividade Ocupacionais (CAO) e de um novo SAD no

concelho da Moita, não foi aprovada, embora tenha sido reconhecida pelo Conselho

Local de Ação Social da Moita como prioritária e qualificada com a mais elevada

pontuação do conjunto de candidaturas apresentada no concelho. A escassez da

dotação orçamental para todo o pais justificou o indeferimento da candidatura, pelo que

o projeto não teve avanços durante o ano de 2021. Continua a ser importante preparar

uma nova candidatura, dado que a existência de um Centro de Atividades e Capacitação

para a Inclusão (CACI) na zona próxima do Lar Residencial ‘Nossa Casa’ beneficia os

utentes e promove a sustentabilidade da NÓS.

No que respeita ainda a instalações de respostas, foram melhorados alguns dos

espaços e dos edifícios da instituição, com vista a uma melhoria do bem-estar de todas

as pessoas envolvidas nesses equipamentos.

Neste contexto, considera-se pertinente apresentar previamente a população apoiada

pela NÓS, a abrangência dos seus serviços, fazer uma breve sintese da análise do

Relatório do Inquérito por Questionários de Avaliação de Satisfação de 2021, analisar

quantitativa e qualitativamente cada eixo estratégico do Plano de Atividades de 2021,

analisar as ocorrências e os procedimentos tomados, fazer uma análise aos recursos

humanos e às infraestruturas existentes na Associação, analisar os parceiros e a sua

importância para a NÓS, apresentar os projetos aos quais a NÓS se candidata ou que

aprovou, expor o trabalho de Comunicação e de Angariação de Fundos que

complementa o investimento técnico e lhe dá visibilidade, apresentar e analisar a

situação financeira e, por fim, apresentar as perspetivas futuras para a instituição,

concluindo este relatório com uma apreciação final da área das contas e da

sustentabilidade da Associação.

Página 7 de 87



n Relatório e Contas
Ano 2021

População Alvo

A Associação NÓS tem como população alvo a população com deficiência ou em

situação de desvantagem social, ou seja, abrange três grandes áreas de intervenção.

No ano de 2021 continuámos a aumentar o número de pessoas servidas, ou seja,

pessoas que têm acompanhamento por parte da NÓS. Temos ao dispor dos concelhos

do Barreiro e Moita, 11 Respostas Sociais e 4 Projetos/Programas.

Apresenta-se assim, no seguinte gráfico, as respetivas respostas sociais/projetos e a

população apoiada por eles durante o ano 2021.

Distribuição de N de População Apoiada
nas diferentes áreas de intervenção

— de PoL:açãc Accioda

esd nrdr:o e
odo!escén’a

• V-.:e Poociaçdo Apoiada no

oca - desva tagens

S335

• :\ se Poor aço Apooca na

Ares ci Def,cir:ia e
lisa paz 5 O 5 e

N de População Apoiada na Área da Deficiência e
Incapacidade

• La- Reside,c ai ossa Cosa (Lar)

• ReSi:é9ciaS Ajtãc:as RÃ)

• Cetrc de A:v casos Ocri ooras - CÃO 1

• Ce-1ro de A: v;doc eOc’.. paüor&s - CÃO 2

• Serviços de Apoio DornIc[Iiario (SÃO)

‘Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) -

Serviço de Apoio às Escolas (SAE)

a Equipa Local de Intervenção Precoce do Barreiro

(ELI Barreiro)

• Escola de Educação Especial (EEE)

poiadas
4531
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da infância e adolescência

respostas socais é bastante

diferente, o que permite que as

respostas que têm maior

acompanhamento técnico por

processos consigam abranger

um maior número de pessoas do

que as respostas sociais onde se

tem um acompanhamento diário

e permanente às pessoas

servidas. Tal faz com que o

número de pessoas apoiadas

acabe por ser menor e ir ao encontro

de cooperação.
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Com a visualização dos presentes

gráficos percebe-se que a NÓS

apoiou/acompanhou no total em 2021

4531 pessoas/famílias.

É possível perceber-se que, embora

tenha um maior número de respostas

sociais para a área da deficiência e

incapacidade, neste momento o

maior número de população apoiada

é na área das desvantagens sociais.

Importa ainda perceber que o tipo de

N de População Apoiada na área
socia - desvantagens sociais

No entanto, existem na NÓS algumas respostas sociais que acompanham um número

superior de pessoas/famílias do que está estabelecido em acordo, o que por si só já

dificulta o dia-a-dia destas equipas, pois se por um lado lhes é pedido e encaminhado

um maior número de pessoas a apoiar do que o que está estipulado, por outro não tem

sido aumentado o número de técnicos disponíveis para estas equipas, o que dificulta

bastante a intervenção aumentando os desafios diários a estas equipa. É o caso da

Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI Sarreiro), que apoia mais do dobro de

pessoas em acordo, do RSI que apoia cerca de mais 214 famílias em acordo e também

do CAFAP que apoia mais 16 famílias do que o estipulado em acordo.

A resposta social SAD, dada a especificidade da resposta, foi durante o ano de 2021

tendo dificuldade em preencher a totalidade das vagas. Isto porque muitas das pessoas

• Creche Os Pirilampos

Creche)

‘Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental
(CAFAP)

VI ‘,

‘Protocolo do Rendimento Social de
Inserção

‘Gabinete de Inserção Profissional

‘Programa Operacional de Apoio a
Pessoas Mais Carenciadas
CLDS 40 Barreiro ‘COMsigo’

• Apartamentos Partilhados (AP)

. 1-

apenas dos números estabelecidos em acordos
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que nos procuram, quando percebem que o serviço não é prestado sete dias na

semana, preferem optar por equipas de SAD que prestem este acompanhamento total.

Depois verifica-se também que esta população é muito volátil na sua permanência na

resposta, ora porque conseguem encontrar respostas de Estruturas Residenciais para

Pessoas Idosas (ERPI) e acabam por desistir dos serviços de SAD, ora porque falecem,

e nem sempre a população em lista de candidatos opta por iniciar serviços aquando do

surgimento de vagas.

As restantes respostas sociais apresentam o número de clientes correspondente ao

número estabelecido em acordo. A Escola de Educação Especial (ESE) tem vagas para

um número maior de população a abranger do que aquela que tem na realidade; no

entanto, a orientação política de fortalecer a escola pública como uma escola inclusiva

tende a que os reencaminhamentos para nós sejam apenas de carácter excecional e,

normalmente, extremamente exigentes do ponto vista educativo e comportamental.

Considerando os recursos especializados limitados da EEE e as caraterísticas destes

alunos, afigura-se cada vez mais exigente levar por diante a missão da escola. É
impensável assegurar um percurso educativo significativo a um maior grupo de alunos,

com este tipo de dificuldades e com os recursos técnicos que o Ministério viabiliza.

Em termos de resposta social que apresenta uma lista de candidatos bastante vasta

temos a resposta de Lar Residencial, onde se verifica uma procura muito grande à qual

não é de todo possível ser dada resposta.
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Respostas Sociais e Projetos

Cada resposta e projeto social da NÓS foi desafiado a apresentar neste relatório como

foi o ano 2021, para a resposta/projeto e para as pessoas que a abraçam. Aqui ficam

partilhadas algumas dificuldades sentidas, desafios colocados e conquistas alcançadas.

Projeto ReComeçar (Apartamentos Partilhados)

O ano de 2021 marcou o início do Projeto ReComeçar 1 Apartamentos Partilhados para

Pessoas em Situação de Sem Abrigo. A Associação NÓS assumiu-se enquanto

entidade gestora deste Projeto inovador a ser implementado, pela primeira vez, no

Barreiro. Um projeto novo no concelho. na Associação e uma equipa nova no terreno.

Tal como todos os desafios que surgem pela primeira vez e que são necessários

responder ‘de raiz”, também este implicou um esforço acrescido ao longo deste ano

inicial. Além da intervenção ao nível dos diferentes espaços físicos onde decorre o

Projeto (apartamentos), implicando a angariação de mobiliário e equipamentos e a

garantia de condições habitacionais essenciais, foi igualmente necessária a criação de

metodologias e procedimentos que balizassem o modus operadi deste Projeto e

sustentassem a intervenção a desenvolver, procurando sempre a consonância com os

valores e princípios assumidos pela Associação NÓS. Adicionalmente, sendo este um

projeto integrado no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo

de Faro (NPISA), foi condição essencial uma constante e estreita articulação com os

vários parceiros, implicando a realização de múltiplos contactos e reuniões

interinstitucionais. Um ano intenso, marcado pela reflexão permanente sobre a praxis,

resultando num percurso de aprendizagem para todos os envolvidos.

O balanço é bastante positivo. Ao longo do ano 2021, foi possível apoiar um total de 12

pessoas em situação de sem abrigo, proporcionando, através de uma intervenção

colaborativa, a melhoria das respetivas condições de vida, O Projeto ReComeçar foi

implementado e manteve-se em pleno funcionamento.

CAFAP

No ano civil de 2021, o CAFAP da NÓS aumentou o volume de Processos Familiares

em acompanhamento, nos eixos de Preservação, Reunificação e Ponto de Encontro

Familiar, recebendo sinalizações de referentes da comunidade e entidades de

acompanhamento no âmbito da Promoção e Proteção. Este aumento dé sinalizações

vZL

Página lide 87



—

flS Relatório e Contas
Ano 2021

deve-se também ao facto de se ter estreitado o trabalho em parceria e equipa com as

diversas entidades e respostas da comunidade, ativadas para um acompanhamento

efetivo e de qualidade âs famílias.

Consideramos que o CAFAP-NÓS se integrou de modo mais ativo nas dinâmicas da

Associação, integrando diversos grupos de trabalho e trabalhando de modo próximo

com os vários colegas e respostas sociais da Associação.

Investimos igualmente na formação da equipa técnica, integração de novos estágios e

novos projetos (metodologias a trabalhar em resposta de CAFAP), apostando numa

lógica de trabalho que promove o autocuidado, momentos de cuidado em equipa e

supervisão externa.

Foi igualmente investido um leque de atividades para as familias onde não se

esqueceram datas importantes do calendário anual e períodos críticos de maior carência

alimentar, material e emocional.

A (re)organização interna de procedimentos, documentos e metodologias de resposta,

referentes ao próprio serviço e aos próprios referentes, tem sido um processo aplicado,

no seu formato normativo, que teve inicio de 2021 e que tem sido fomentado e

compreendido entre as diversas respostas e parcerias.

Em suma, tratou-se de um ano em que os desafios inerentes à pandemia vivida,

acabaram por fazer com que novas técnicas se aplicassem no âmbito da intervenção

familiar, que está para o CAFAP-NÓS em primeira linha, propondo-se esta equipa

técnica a um trabalho efetivo, de melhoria constante e de acreditar no sucesso da

intervenção, através de uma parentalidade positiva e psicoeducativa.

CAOIeII

O ano de 2021 continuou a ser marcado pela pandemia e pela dor da perda de quem

partiu. Em janeiro voltámos a encerrar portas e a ficar confinados até abril, desta vez

com grande esperança de que as vacinas, quase prontas a serem utilizadas, nos

devolvessem a liberdade que nos foi roubada por esta Covidl9.

Não nos foi devolvida a liberdade dos abraços e beijos, das caras destapadas, dos

sorrisos, mas diminuiu o medo, o que permitiu aliviar a pressão dos nossos corações,

fazendo com que aos poucos a vida se fosse cumprindo e com ela os nossos objetivos

de participação dos jovens do CAO em atividades dentro e fora do nosso espaço que

tinham sido cancelas por ordem de ‘um tal’ vírus.
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E, como em tudo na vida, existem as duas partes, negativa e positiva; a positiva desta

vez é que conseguimos ter ganhos na nossa forçada reorganização. 4 —

Terminámos o ano com uma ida ao cinema e a cereja no topo do bolo foi a nossa Festa

de Natal, ainda sem a família dos utentes presente, mas com um espetáculo musical

participado por todos; enfim, momentos Felizes.

CLDS «3 Barreiro ‘COMsigo’

No ano de 2021, a execução do CLDS 4G Barreiro COMsigo foi, ainda, marcada pelas

restrições no âmbito das medidas estabelecidas pela Covid-19. Esta situação interferiu

na execução de atividades do projeto, previstas realizar com grupos. Privilegiaram-se,

assim, as intervenções individuais e, sempre que se verificaram as condições

necessárias, foram desenvolvidas ações com grupos, cumprindo as orientações

estabelecidas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Tratando-se de um projeto de intervenção comunitária e em proximidade, sobretudo nos

territórios de intervenção prioritária, a partir de junho, com o recurso a instalações no

Lavradio e na Cidade Sol, foi possível reforçar a abrangência do projeto. Ainda que o

projeto não disponha de instalações no Alto do Seixalinho, pela proximidade, os

destinatários residentes nesta freguesia deslocam-se às instalações da sede do projeto,

na freguesia do Barreiro.

Potencialidades:

• Identificação do CLDS como um recurso da comunidade (por parte de Entidades

e serviços e por pessoas da comunidade);

• Articulação com outras entidades e respostas da comunidade, na ativação de

recursos e na integração de intervenções numa perspetiva de

complementaridade;

• Equipa multidisciplinar com experiências diversificadas;

• Intervenção com uma abordagem multidimensional e integrada;

• Intervenções de proximidade na comunidade;

• Existência de instalações nos territórios de intervenção prioritária, que facilitam

o contacto e a proximidade.

Constrangimentos:

• Insuficiência/ausência de respostas no território para fazer face a algumas das

necessidades identificadas (ex: apQio a imigrantes, apoio alimentar, creches);
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• Desadequação das ofertas de trabalho face ao perfil dos desempregados.

Desafios:

• Informar/esclarecer as entidades da comunidade relativamente às respostas

prestadas pelo CLDS, no sentido de as referenciações realizadas serem melhor

direcionadas para as atividades do projeto e para que estas respondam às

necessidades efetivas dos destinatários;

• Reforço de intervenções concertadas e em complementaridade entre o CLDS

4G Barreiro e outros parceiros;

• Intervenção com destinatários em situação irregular no pais, pelas limitações

que apresentam no acesso a recursos;

• Capacitar os destinatários para processos de autonomia, desenvolvendo uma

intervenção que passa pelo apoio técnico à auto-organização dos mesmos, á

facilitação no acesso aos serviços, reduzindo o seu isolamento e exclusão social.

Creche

Relativamente á Creche, esta foram as principais dificuldades sentidas:

• gestão dos recursos humanos;

• dificuldade no trabalho pedagógico, devido aos isolamentos profiláticos dos

grupos;

• responderás necessidades reais de algumas das famílias;

• o impacto emocional pela situação que estamos a viver na vida das

colaboradoras da Creche, nas crianças e famílias;

• custos com materiais e EPIs;

Foi mais um ano desafiante tendo em conta o impacto da pandemia na vida de todos

nós.

Relativamente ao funcionamento da Creche, mais uma vez e apesar de implementadas

todas normas de segurança, o principal condicionamento foram os isolamentos

profiláticos de crianças/grupos ou trabalhadores, o que implicou um constante reajuste

nas equipas e nas atividades.

Apesar das dificuldades, foi evidente a capacidade de superação da equipa e das

famílias que reforçaram a sua confiança em NÓS e na satisfação com o serviço prestado

nas circunstâncias atuais.
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Na Intervençâo Precoce no ano de 2021 sentimos que não foi um ano tão tumultuoso

como o anterior. Os grandes esforços de reajuste, face aos tempos de pandemia que

vivemos, começaram a fazer-se sentir e o funcionar no “novo normal’ ganhou contornos

de normalidade.

O ano anterior permitiu-nos alocar à equipa novos recursos, novas estratégias, novas

ferramentas para lidar, não só com desafios internos, mas também com todos os

desafios de parceiros e famílias com as quais nos cruzámos.

A referenciação de crianças a esta equipa, à semelhança dos anos anteriores, tem vindo

a crescer, pelo que temos vindo a aumentar as nossas listas de espera. Esta situação

tornou urgente um pedido de aumento da equipa e, consequentemente, a necessidade

de mudança de sede para perto da educação ou da saúde, diligência que também

pusemos em prática no ano de 2021.

Conseguimos um espaço na comunidade com capacidade para recebera nossa reunião

de equipa presencial uma vez por semana, o que se revelou bastante produtivo e

protetor para os nossos elementos, principalmente os mais recentes.

Foi um ano em que sentimos mais uma vez que a diferença que fazemos na vida nas

nossas famílias e o crescendo das necessidades dos nossos serviços na comunidade

não é proporcional às nossas condições de trabalho, nem à importância que as

instâncias superiores nos atribuem.

Apesar disso, fizemos e faremos o nosso trabalho sempre com a dedicação, o empenho

e o profissionalismo que a função numa equipa desta natureza nos exige.

EEE

Cano de 2021 foi um ano difícil em vários aspetos. Embora a resposta funcione por ano

letivo, a maioria do ano de 2021 foi instável em termos de recursos humanos, por faltas

constantes de uma das colaboradoras, o que fez com que a organização e a gestão do

grupo de alunos fosse sendo alterada constantemente e, consequentemente, criando

maior ansiedade nos mesmos e nas colaboradoras. Recebemos 3 novos alunos, saíram

2, no meio de uma pandemia e com confinamentos, o que fez com que o dia-a-dia

escolar fosse sempre agitado e despertando comportamentos desafiantes, muitos

deles, de difícil gestão, que ainda se verificam.
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Sendo esta uma escola onde os alunos têm maior liberdade de ação e de escolha e

tendo o grupo em questão maior necessidade de expansão e de tempos de atenção fl—1 r
conjunta muito reduzidos, o fato de o ano 2021 ter sido tão instável dificultou o

estabelecimento de rotinas, de confiança e da previsibilidade que os nossos alunos

necessitam para se sentirem seguros e confiarem no dia-a-dia e estarem mais

disponíveis para novas aprendizagens.

O fator mais positivo deste 2021 foi, novamente, a perseverança, a resiliência e o amor

que existe nas colaboradoras de base desta resposta que mantêm a Escola a funcionar

e vivos a missão e os valores da resposta e, consequentemente, da Associação.

Continuamos a sentir necessidade de maior apoio e presença superior (diretor técnico-

pedagógico e Direção) nas decisões maiores, onde o suporte da organização é

fundamental para que quem dá a cara diariamente se sinta apoiado pela “casa-mãe”.

G!P

Em 2021, o GIP-NÓS contabilizou 2208 pessoas atendidas, sendo que mais 70% dos

atendimentos foram online com sessões individuais ou participantes de sessões

informativas, técnicas e de divulgações através da plataforma teams. Em 2021

aumentámos o número de sessões semanais de 4 para 6 e o IEFP aumentou o número

de pessoas por sessão.

Importa referir que, neste ano 2021, investimos na informação e no apoio para utilização

de serviços á distância disponibilizados pelo IEFP, tornando em muitas situações os

utentes autónomos na procura de emprego e formação.

Lar Residencial

Para o Lar Nossa Casa, o ano de 2021 resultou num num lar desafiante, pois

começámos o ano assombrados pelo surto de COVID-19, que estava a ser dado como

terminado, com perdas significativas ao nível de clientes e com uma equipa desgastada

física e emocionalmente. E, infelizmente, voltámos a terminar o ano de 2021

assombrado pela COVID-19, felizmente sem perdas humanas, mas voltando a por á

prova todos os clientes, colaboradores e instituição. Neste percurso, foi essencial o

suporte dado por outras respostas da NÓS, especialmente pela aquipa de RSI.

Durante o ano de 2021, tivemos a admissão de 3 novos clientes, o que, por vezes, levou

a desafios diários de gestão comportamental. O facto de o Lar ter tido todos os jovens

Página 16 de 87



—_

Relatório e Contas
Ano 2021

diariamente 24h sob 24h sem atividades diferenciadoras até junho de 2021 “fechados”,

sem poderem fazer outras atividades ou saídas devido à pandemia, dificultou em muito

a vivência de Lar.
/

A partir de junho, alguns dos jovens recomeçaram a poder frequentar o CAO, o que

facilitou a dinâmica do Lar; no entanto, ainda há um grande grupo que aí permanece e

isto leva a que as dificuldades sejam constantes, pois o Lar não tem espaços

diferenciadores para intervenção, nem equipa de recursos humanos diferenciados para

dar suporte às necessidades destes jovens. O Lar ‘Nossa Casa’ acaba por ser um Lar

e CAO apenas com recursos para Lar.

Também em termos de equipa e de organização existiram várias mudanças durante o

final de 2021, com vista a uma mais adequada e melhor resposta da pessoa servida,

tendo na base o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Foi também aumentada a

equipa com autorização da Direção, o que ajuda a atenuar o dia-a-dia desafiante dos

colaboradores de Lar, que têm das missões mais nobres em termos de resposta dada,

acabando os colaboradores por ser, para muitos destes jovens, uma referência/família.

Apesar dos imensos desafios, conseguiu-se proporcionar saidas, momentos festivos,

sorrisos e amor.

Será das respostas que acaba por ter mais custos para a organização, tendo em conta

a necessidade de recursos humanos afetos: no entanto, sem estes não conseguiríamos

prestar um serviço de qualidade.

Felizmente, ultrapassaram-se as limitações pela Covid-19 dos acessos das famílias e

das saídas dos residentes para poderem estar com os seus.

Nos primeiros 3 meses do ano tivemos 2 clientes a menos a frequentar esta resposta,

devido aos falecimentos por Covid-19, tendo em abril de 2021 se completado todas as

vagas e mantido as mesmas até ao término de 2021.

POAPMC

O ano de 2021 foi o segundo ano de colaboração no âmbito do Programa de Ajuda

Alimentar às Pessoas Mais Carenciadas, tendo inicialmente começado com um apoio

total a 145 famílias.

Após o aumento do número de beneficiários no verão de 2020 (devido à pandemia) para

cerca de 277 famílias, pudemos verificar que a maioria das famílias tem permanecido
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no apoio durante o ano de 2022, não tendo assim saído da situação de carência

alimentar.

Fruto das alterações dos contratos e concursos para fornecimento dos bens alimentares

à Segurança Social, sentiu-se, nos últimos 6 meses do ano de 2021, uma redução

significativa dos bens alimentares fornecidos, provocando assim algum

descontentamento e agravamento de algumas necessidades junto dos beneficiários.

Residências Autónomas

O ano de 2021, mais uma vez, foi um ano bastante atípico, que continuou a colocar em

causa todos os pressupostos, formas de intervenção e organização. Sendo que o ano

de 2021 foi um ano de transição, em que a pandemia, passou a figurar de forma

permanente e as regras estavam em constante mudança, em conformidade com os

números de casos de COVID19.

A gestão de recursos materiais e financeiros continuou a ter um grande peso, devido ao

fato da aquisição de EPIs passar a ser constante.

Nesta segunda fase, a Gestão de pessoal apresentou dois grandes desafios: por um

lado, foi a gestão do stress e o cansaço; por outro lado, a constante falta de elementos

da equipa devido a terem que ficar de isolamento, em conformidade com as regras da

DGS.

Quanto à intervenção com os residentes. o principal desafio foi a retoma de uma nova

normalidade” e tudo o que isso acarreta, como os medos a desconfiança e alguma

instabilidade a nível psicológico.

Quanto ao futuro temos que continuar a tentar restabelecer a normalidade possível, mas

sempre com a COVID-19 presente, ora de uma forma mais presente, ora de uma forma

menos presente. O futuro dos nossos residentes começa agora a ser dado, ao nível da

integração em mercado de trabalho, de uma forma mais consistente. É o momento certo,

pois o mercado começa a dar esse sinal de retoma e não podemos perder o comboio”,

apesar de todas as desconfianças e medos que possamos ter,

Em síntese, a pandemia obrigou-nos a uma constante análise critica da realidade e a

uma constante adaptação da mesma, pois não podemos esquecer o foco da nossa

atuação e continua melhoria: a qualidade das nossas respostas sociais.
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Protocolo da RSI

A resposta do Protocolo do Rendimento Social de Inserção em 2021 ficou marcada pelo

alargamento á área territorial de intervenção da União das Freguesias de Coma e

Palhais e à Freguesia de Santo António da Charneca, após o convite por parte do Centro

Distrital de Setúbal, iniciado a 24 de setembro de 2021. Assim, a equipa passou a

assumir o compromisso do atendimento e acompanhamento de proximidade às famílias

beneficiárias da prestação do RSI residentes na totalidade do concelho do Barreiro. Esta

proposta de alargamento (a segunda desde o início do Protocolo, em 2009) foi acolhida

como uma prova do reconhecimento e valorização da intervenção desenvolvida ao

longo dos doze anos de vigência do protocolo, mas também foi enfrentada com a

consciência de representar mais um desafio à capacidade de adaptação e de

reorganização desta resposta.

Outro aspeto que marcou ainda o ano 2021 foi a pandemia COVID—19, as contingências

associadas, a manutenção do teletrabalho parcial e a necessidade de reajustar e

adaptar o modelo de intervenção e acompanhamento às familias. Manteve-se um

acompanhamento regular e de proximidade ás familias, assegurando o atendimento

presencial e as visitas ao domicílio em situações específicas e consideradas

necessárias, garantindo o cumprimento das orientações da DGS e de acordo com o

Plano de Contingência definido pela instituição.

Foi também um ano em que, conscientes da responsabilidade da intervenção

desenvolvida pela equipa e da importância da permanente atualização de

conhecimentos e competências, manteve-se o investimento na frequência em ações de

formação com o intuito de enriquecer a atuação dos recursos humanos e atualizar

competências, quer pelos elementos que já faziam parte da equipa, quer pelos novos

elementos.

Além disso, a equipa colaborou de perto com iniciativas comunitárias promovidas por

projetos locais agora no terreno (CLDS4G COMsigo; Ser Casa Barreiro, Bairros

Saudáveis e Programrte 2830-510 E8G — Programa Escolhas) ou mesmo pelo

movimento associativo do concelho do Barreiro.

A equipa considera que tem respondido de forma satisfatória aos desafios do

alargamento do território e da pandemia. No entanto, apesar de estar protocolado o

acompanhamento de 923 famílias, acompanhava-se no final de 2021 mais 214 famílias.

Tal situação, apesar da resiliência da equipa, gera cansaço, pressão e ansiedade na

medida em que a sua plasticidade não é ilimitada. Assim, no âmbito da atual
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prorrogação automática dos Protocolos existentes até à concretização da transferência

das competências para as autarquias locais, considerou-se justificável uma revisão dos

recursos humanos afetos a esta resposta social, tendo em conta o acompanhamento

extra protocolado, de modo a assegurar o atendimento social que define e caracteriza

esta equipa.

CRI - SAE

O ano de 2021 decorreu com alguma instabilidade relacionada com o período em que

as escolas voltaram a fechar, entre janeiro e fevereiro. Neste período, os apoios

passaram a será distância no Agrupamento de Escolas do Vale da Amoreira, enquanto

o Agrupamento de Escolas de Santo André manteve o acompanhamento presencial.

Os técnicos pertencentes ao Serviço de Apoio às Escolas (SAE) tentaram responderás

necessidades identificadas, embora não tenha sido possível na sua totalidade, Os

alunos identificados aumentam todos os anos e os recursos do serviço mantêm-se, pelo

que se torna necessário priorizar e alguns alunos acabam por não ter este apoio.

Os alunos acompanhados pelos técnicos do SAE, tal como os técnicos, ficaram muito

satisfeitos com o regresso à atividade presencial, pois são muitos os constranginientos

quendo tal não acontece.

De uma forma global, o funcionamento do serviço decorreu sem incidentes.

SAD

O SAD tem na sua essência o cuidar, caracterizando-se por ser um serviço de grande

proximidade ao outro, em que o toque, o olhar, a palavra e o sorriso são elementos

fundamentais na nossa intervenção. À semelhança do ano de 2020, com a pandemia

de COVID-19, muitos destes nossos “instrumentos de trabalho” acabaram por nos ser

usurpados pelos EPIs que temos de utilizar, para a nossa proteção mas também

proteção de todos aqueles que necessitam de nós. As vagas de infeção por COVID-19

não deram tréguas no último ano e prestar cuidados na resposta social de serviço de

apoio domiciliário manteve-se desafiante.

No âmbito do SAD, revelou-se muito importante ter uma equipa reforçada por elementos

externos à equipa, nomeadamente através dos contratos CEI+, pois a exigência do
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serviço, quer a nível fisico quer emocional, ter-se-ia revelado muito mais penoso se a

equipa mantivesse apenas os elementos afetos à resposta.

Aos poucos, o contacto de maior proximidade “perdido” durante a pandemia foi sendo

recuperado e foi sendo possível realizar algumas atividades de animação e socialização

no exterior como foi o caso da ida ao Santuário de Fátima, os passeios no Jardim

Zoológico e no Oceanário, ou as simples caminhadas em grupo nas zonas verdes do

Barreiro realizadas no âmbito do Projeto ‘Aqui Estamos Nós’.

Importa referir que, passados dois anos, podemos também concluir que muitos dos

nossos utentes acabaram por estar muito mais isolados da comunidade e familiares

devido às medidas de restrição, mas também mais dependentes ao nivel físico, pois a

simples restrição de saida do domicílio acabou por levar a perdas da autonomia na

execução de pequenas tarefas de atividades de vida diária.

Felizmente, durante o ano de 2021, não se verificou nenhum surto de COVID-19 na

nossa resposta social, o que nos leva a querer que, quer as medidas de proteção

utilizadas por cada um de nós quer a vacinação, ajudaram-nos neste aspeto.

No final do ano de 2021, a nossa resposta teve também um decréscimo no número de

utentes, resultante quer de falecimentos por agravamento do estado de saúde, quer por

sucesso na intervenção e ser conseguida a integração em lar.
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Abrangência dos Serviços

A NÓS, neste momento, tenta consolidar os serviços prestados em termos de qualidade

e beneficio para a pessoa servida; no entanto e sempre que possível, tenta chegar a

mais pessoas ou prestar mais serviços que colmatem necessidades evidencïadas na

comunidade, após essas necessidades serem evidentes. Exemplo disso foi o aumento

da equipa de RSI, passando a NÓS a dar resposta também à zona rural, o projeto dos

Bairros Saudáveis debruçando-se no Bairro das Palmeiras. o Projeto de CAFAP para

apoio à parentalidade. os Apartamentos Partilhados que vieram dar uma resposta

pioneira a uma das crescentes problemáticas da sociedade e especificamente do

concelho do Barreiro, ou seja, o aumento de pessoas em situação de sem abrigo.

Da mesma forma, tem-se tentado aumentar respostas de CAO (CACI) para dar suporte

a mais pessoas, na área da deficiência; no entanto, esta possibilidade tem-nos sido

barrada aquando das candidaturas pelas entidades avaliadoras/financiadoras.

Continua a ser evidente a necessidade de diferenciar os serviços prestados, tornando-

os mais diferenciados, acabando por fugir dos modelos totalmente estanques e, por

vezes, antiquados. No entanto, esta vontade nem sempre é acompanhada em termos

de financiamentos estatais, o que acaba por limitar a nossa capacidade de ação.

Apesar de considerarmos que a área da deficiência continua a apresentar grandes

desvantagens em termos de intervenção e de possibilidades de resposta, e apesar de

todos os esforços realizados pela Associação NÓS, não nos tem sido possivel dar

resposta ao aumento de capacidade tanto para CAO como para Lar Residencial. Além

disso, o ano de 2021 acabou por nos apresentar o desfecho não positivo perante a

candidatura ao Programa Pares 3.0, para aumento de respostas sociais na área da

deficiência, de CAO e de SAD. Desta forma, não conseguiremos aumentar a nossa

abrangência na área da Deficiência e Incapacidade sobretudo no concelho da Moita.

A NÓS tem consciência das dificuldades das famílias de pessoas com deficiências

graves e da escassez de respostas para estas famílias, sobretudo ao nível da área

residencial, motivo pelo qual continua nos seus planos ampliar a estrutura residencial

LAR para a capacidade de 30 utentes; contudo, o mesmo não se torna possível se esta

população depois não tenha uma resposta de CAO para ser dada.

O ano de 2021 foi um ano de reinício para algumas das atividades ao nível do

voluntariado, o que tinha sido totalmente impedida durante o ano de 2020. Começou-

se, no entanto, com bastante cautela e cuidados e apenas em áreas e atividades que

não pusessem em causa a seguranç dos nossos clientes considerados de risco.
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Análise dos Relatórios de Satisfação

A aplicação dos Questionários de Satisfação às partes interessadas - já desde o ano de

2019- tem-nos revelado que esta é uma prática que ainda não flui na instituição, assim

como junto das pessoas apoiadas. De ano para ano, tem-se verificado uma diminuição

constante das respostas aos mesmos. Se em 2020 pudemos associar tal facto ao ano

de choque face à Pandemia por Covid-19, não nos parece, neste momento, que essa

continue a poder ser a justificação. Parece-nos, no entanto, que não é dada a real

importãncia ao que se procura efetuar com base nos resultados dos mesmos.

Como tal, importa internamente perceber-se o porquê. Se por um lado poderemos

pensar que possam as pessoas não responder por não considerarem que esta avaliação

traga mudanças na prática, temos de internamente junto das equipas e da Direção

analisá-los ao pormenor e tentar aplicar ações de melhoria resultantes dos resultados

obtidos nos questionários de satisfação; por outro lado, podemos pensar que os

questionários não chegam a quem de direito e aí o erro é nosso que não fazemos chegar

este instrumento de apuramento de opiniões às diversas partes interessadas com a

insistência necessária para obtenção de respostas.

Ao nível do número de respondentes, é apresentada no gráfico abaixo a percentagem

de pessoas que responderam por partes interessadas, espelhando o todo inquirido.

N de Inquéritos de Satisfação Respondidos por:

a CoIdboradore a Farnjl,as • ParceJros a Fornecedores

a Cornunidad.r a VoI,.jntãrios Sócos C’ientes
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Ao nível da satisfação geral das pessoas inquiridas, conseguiu-se perceber que as

partes interessadas se encontram satisfeitas com a instituição, havendo, no entanto,

áreas a melhorar que ficaram descritas em relatório próprio (consultar anexo Relatório

da Análise ao Inquérito por Questionário da Avaliação de Satisfação 2021 D

Quando questionados colaboradores, familias e clientes da NÓS sobre a sua satisfação

em geral para com a Associação, as respostas obtidas foram as seguintes:

Colaboradores
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Quanto às restantes partes interessadas - sócios, voluntários, parceiros e fornecedores

-, não foi questionada, de forma geral, a sua satisfação em relação à Associação, mas

a satisfação espelhada em todas as respostas foi unânime. Esta análise foi feita

pormenorizadamente em relatório próprio, apresentado e publicado no Site da NÓS e

disponível na receção da sede da Associação.

De uma forma resumida, destacamos abaixo o que se considera importante ter em conta

no que diz respeito à análise mais pormenorizada das partes interessadas:

Clientes

(respostas de CRI, Lar, RSI, SAD e AP)

• Quanto ao indicador “De uma forma gera), sinto-me satisfeito por ter o apoio da

NÓS”, 91,18% dos clientes encontram-se satisfeitos ou muitos satisfeitos com a

Associação. O foco é colocado no apoio e acompanhamento dos colaboradores,

bem como na confiança nos mesmos, assim como relativamente ao feedback

que lhes é dado sempre que levantam alguma questão.

Famílias

(respostas de CAO, Creche, CAFAP, EEE, ELI, LAR, RA e SAD)

• Quanto ao indicador ‘Satisfação, em gera!, com a organização/resposta .socia!

que o c!iente frequenta”, 73,33% das famílias encontram-se satisfeitas ou muito

De unia forma
geral, sinto...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

• No Satisfaz • A Me[horar • Som

• Náo sei
• Muito Bom
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satisfeitas com a Associação NÓS, acabando este número por ter diminuído em

relação ao ano anterior.

• 95,12% das famílias não mudaria o seu familiar de instituição; as que identificam

que mudariam, não seria por causa da NÓS mas sim da resposta social, pois

são famílias que identificam a necessidade de colocar os seus filhos em Lar.

• Continua a ser referida a importância de se realizarem mais reuniões com

famílias e utentes, assim como que haja uma maior proximidade entre as famílias

e a instituição/equipas técnicas que acompanham os familiares; ao nível da ELI

foi identificado por famílias (2) alguma falta de empatia e alguma inexperiência

pela equipa no terreno; foi levantado ainda em termos do CAO a necessidade

de melhoria dos transportes, assim como da colocação destes jovens em

situações de trabalho ocupacional na comunidade; algumas famílias referiram

ainda a necessidade de haver respostas de suporte temporário em Lar; por parte

das famílias da creche é ainda identificada a necessidade de serem

apresentadas às famílias todas as colaboradoras, pois, por vezes, vão buscar as

crianças e não conhecem as pessoas que estão com os seus filhos.

Colaboradores

• Público-alvo que mais respondeu ao seu questionário, ou seja, com

possibilidade de serem os resultados mais próximos da representatividade, com

cerca de metade do número total de respostas; no entanto, um número inferior

ao obtido no ano anterior;

• Quanto ao indicador “De uma forma global, o seu grau de satisfação com a

organização”, 84,06% dos colaboradores encontram-se satisfeitos ou muitos

satisfeitos com a Associação. Continuam, no entanto, a ser identificadas como

pontos de maior grau de insatisfação as remunerações, as possibilidades de

progressão na carreia e as diferenças entre carreiras iguais.

Parceiros

• Continua a verificar-se pouca adesão nas respostas obtidas face ao universo

existente; neste ano de 2021 voltou a diminuir o número de parceiros que deram

resposta aos questionários, pelo que será importante talvez todos os anos nesta

altura se fazer uma reunião com os parceiros, onde se avalia a parceria e

consequentemente darmos a preencher os questionários de satisfação para com

a NÓS.

• Os parceiros respondentes encontram-se satisfeitos a um nível médio de

«Bom», permitindo extrapolar que esta amostra considera identificar-se com os
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objetivos e o papel assumido pela instituição e ter estabelecido uma boa forma

de articulação com a Associação. ti—7

• Necessidade de haver um acompanhamento mais próximo dos parceiros, o que

requer mais tempo e a afetação de recursos humanos para o efeito, assim como

um feedback das avaliações realizadas.

Voluntários

• Voltou a verificar-se uma diminuição do número de respostas.

• Todas as respostas apuradas (100%) indicam que os voluntários

recomendariam a NÓS como instituição onde um amigo/a poderia realizar

Voluntariado, assim como que 100% dos voluntários recomendaria a NÓS pelos

próprios serviços e respostas da Associação na comunidade. Como motivos são

apontados o empenho e dos profissionais e os serviços de excelência prestados.

• Os diferentes resultados permitem, com gosto, extrapolar para a importante

identificação dos voluntários da NÓS com a causa que apoiam e o consequente

envolvimento existente; eles consideram, no entanto, importante a NÓS

melhorar a oportunidade que lhes dá ao nível de ações de

formação/sensibilização.

Sécios

• Pouca adesão nas respostas obtidas, mas, de forma geral, a satisfação

encontra-se a um nível de ‘BOM’.

• Ainda que não exista qualquer indicador com resposta não satisfatória, as

necessidades apontadas a melhorar encontram-se principalmente ao nível de

“Envolvimento dos Sócios; Informações disponibilizadas aos sócios acerca das

atividades; Divulgação dos benefícios em ser-se sócio; Benefícios em ser-se

sócio; e Gestão da quotização dos sócios”.

• Respostas abertas focadas na necessidade de promoção de mais atividades e

eventos dirigidos a sócios e na comunidade (o que não foi possível durante a

pandemia), promovendo assim uma maior proximidade com esta parte

interessada e entre sócios; assim como realização de campanhas de divulgação

e angariação de sócios.

Fornecedores

• O número de respostas aos questionários por parte dos fornecedõres foi

semelhante ao número do ano anterior, o que por sua vez acaba por responder

ao nível de fornecedores que temos mais fixos.
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• Estes, por sua vez, encontram-se bastante satisfeitos com a NÓS e a

colaboração estabelecida.

Comunidade

• O feedback por parte da comunidade este ano teve um total de mais 20

respostas, o que é bastante positivo, mesmo que o número continue reduzido.

• Demonstração geral de satisfação perante a NÓS e da sua importância geral

para a comunidade.

• A comunidade respondente considera também que a NÓS é uma instituição de

confiança e de responsabilidade comunitária.

• A satisfação geral dos respondentes é evidente, o que é satisfatório.

• Foram ainda deixadas algumas sugestões de respostas que gostariam de ter

para a comunidade, como respostas para descanso do cuidador, ERPIs.

aumento de serviço de Creche para Jardim de Infância, ampliação de Lar

residencial, tendo também sido referida a importância de consobdar as já

existentes, esta que para NÓS também é uma questão fundamental.

No entanto é importante referir que esta análise, e tendo em conta o número de

respostas obtidas ao Inquérito por Questionários de Satisfação, não se pode considerar

que seja representativa do todo das diferentes partes interessadas envolvidas com a

Associação NÓS. Trata-se apenas de uma amostra limitada.

Página 28 de 87



Relatório e Contas
Ano 2021

Analise do Plano de Atividades 2021 — Eixo a Eixo
4-A

N e % de indicadores por Eixo Estratégico

• Liderança

- --- Ética

• Recursos Humanos

• Parcerias

•Abordagem Centrada na Pessoa Abrangëncia

•Direitos

• Participação

• Orientação para os Resultados

•Melhoria Contínua

n9 e % de indicadores alcançados

Indicadores com metas Alcançadas • Indicadores com metas não Alcançadas

Eixo 1 — Liderança

N°denovossácios 10 II 1
N° de novos sácios empresariais/institucionais 5 O -5

Receitas da Consignação de IRS
Consignação

28435,80 -1564,20

N° de projetos submetidos a outras entidades financiadoras 3 6 3
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Quanto ao Eixo 1 — Liderança, a NÕS debruçou-se, durante todo o ano de 2021, em

diversas áreas. Continuou arduamente a trabalhar para se tornar cada vez mais uma

Associação sólida e sustentável. Esta matéria será analisada, mais ao pormenor, no

ponto da situação financeira, onde são apresentadas todas as contas respetivas ás

diversas respostas sociais da Associação.

N° de contactos estabelecidos com empresas para doações
de EPI’s

Relatório e Contas
Ano 2021

20 14

2

N° efetivo de doações de EPI’s a 5 8

Receitas da campanha Pirilampo Mágico a 250000€ j99__
Receitas de eventos dinamizados pela Equipa de 700€ 835,50 135,50
Angariação de Fundos

Receitas de vendas de Produtos na NÓS ou em 100€ 1681 1581
angariações de fundos (presenciais)

Receitas de vendas de Produtos via Loja Solidária online 2000,00€ 797 -1203
(site)

Redução de custo -0,46% 2,46%Custos com combustíveis a 2%

Redução de custo NM NMCusto com EPIS
2%

Custos com higiene e limpeza

Publicidade e propaganda

Desiocações e estadas

Custos de gás

Custos de eletricidade

. - a 1 por resposta
N° de açoes de sensibilizaçao eficiencia energetica , NA NA

social
Início dos trabalhos (dependente de resultado do programa 1 -1

. Pares 3.0)

Projeto elaborado 1 O ‘ -1

sÀb-26
- N° máximo por Restantes

AD —

‘ N° de vagas preenchidas resposta social respostas total
ou acima -

N° de eventos internos realizados a4 : fr 1

N° de eventos externos em que a NÓS participa a 5

Taxa de Execução de objetivos da qualidade

N° de candidaturas a certificação CAD

N° de candidaturas a certificação RA 1 O -1

• N° de candidaturas a certificação Lar 1 O -1

N° de regulamentos atualizados 8 o -8
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Será importante analisar todas as metas traçadas para o ano 2021, sobretudo aquelas

que a NÓS não conseguiu atingir com sucesso, refletindo o porquê e quais as medidas

passíveis de adotar para chegar ao pretendido.

Ao nível do indicador «novos acordos» a NÓS não alcançou a meta proposta; no

entanto, importa referir que nem sempre há abertura por parte da tutela pará a

celebração de acordos. Foi celebrado o acordo para os Apartamentos Partilhados assim

como para o alargamento do Protocolo de RSI; foram, no entanto, alcançadas outras

formas de financiamento sobretudo através de projetos.

Ao nível dos novos sócios empresariais terá a NÓS de fazer o esforço de se direcionar

mais para o exterior, batendo à porta de empresas que venham a ser possíveis

associados, demonstrando o trabalho por nós desenvolvido e tentando fidelizar uma

relação, mostrar-lhes o nosso impacto enquanto Associação e o beneficio em termos

de se encontrarem associados a uma instituição como a NÓS.

Ao nível do valor obtido através da consignação do IRS, verificou-se que não se

conseguiu alcançar a meta proposta, o que não causou estranheza face à redução de

rendimentos resultante da pandemia na vida dos cidadãos. No entanto, a NÓS

desenvolve sempre todos os anos uma forte campanha de divulgação que vai

aperfeiçoando a sua dinâmica; contudo, não depende da NÓS a decisão da pessoa em

realizar esta consignação. Embora a meta não tenha sido alcançada temos de

considerar que o valor obtido é bastante positivo e importante.

Ao nível do número de contactos estabelecidos com empresas para doações de EPls

ficaram também a baixo da meta estabelecida; no entanto, verificou-se durante o

decorrer do ano de 2021 que as doações a este nível estavam bem mais limitadas em

comparação com o ano de 2020, isto porque, se em 2020 a pandemia alertou tudo e

todos e as ajudas foram chegando de vários lados, em 2021 houve um continuar da

pandemia, em que estas doações e disponibilidades para doações começaram a

reduzir, pelo que também a NÓS acabou por não realizar tantos contactos.

O indicador - receitas de vendas de Produtos via Loja Solidária online (site) também não

foi alcançado; no entanto, temos de considerar que tinha sido colocada uma meta

bastante ambiciosa, tendo esta de ser adaptada para a realidade. Não é uma meta

dependenté de NÓS, contudo poderemos tentar produzir no CACI (CAO) produtos mais

apelativos à comprar e divulgar de forma mais afincada a loja solidária online nas redes

sociais. Muito importante é um maior envolvimento das respostas sociais na

dinamização e “alimentação” deste gerar de produtos artesanais apelativos.
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Ao nível do número de eventos a meta traçada também não foi alcançada. Contudo,

importa referir que este não cumprimento está inteiramente ligado à situação pandémica

vivida que continuou durante todo o ano de 2021 a limitar este tipo de atividades e ações.

Durante o ano de 2021, de forma generalizada houve um aumento dos gastos; no

entanto, conseguiu-se diminuir os custos com Publicidade e Propaganda; Ferramentas

e utensílios de desgaste rápido; eletricidade e ainda Limpeza, higiene e conforto. É

muito importante esta redução; no entanto, as metas traçadas não foram alcançadas,

sendo importante continuar-se a trabalhar para uma redução dos custos.

Ao nível dos custos com EPI’s não conseguimos ter a informação dos gastos efetivos

para que se possa fazer uma comparação real com o ano anterior. Esta dificuldade de

monitorização deve-se ao facto de os custos a este nível ficarem imputados ao nível dos

custos de higiene e conforto, não existindo uma análise apenas dos gastos com EPI’s,

e referindo-se ainda que alguns destes gastos também estão em comum com gastos já

existentes, como é o caso das luvas que sempre foram um gasto existente, mas que

também são consideradas EPIs. No entanto e embora não se tenham números reais,

consegue-se ter noção que o número de material encomendado em termos de EPI’s

diminuiu em relação ao ano de 2020.

Em relação ao Projeto de construção de novo CAO e SAD através do Programa PARES

3.0, este não foi aprovado pelo que não pode ser dada continuidade a estes indicadores.

Ao nível do alargamento da capacidade de resposta de Lar Residencial, também ainda

não foi possível desenvolver esta vontade e necessidade, pois não abriram pela parte

do Estado apoios de financiamento para este tipo de resposta social, não tendo a NÓS

disponibilidade financeira para avançar com uma obra a este nível de forma totalmente

autónoma.

Ao nível da ocupação das vagas às respostas sociais, estas estão, por regra, sempre

preenchidas, havendo mesmo respostas e projetos com números acima do protocolado.

A resposta social SAD este ano teve alguma dificuldade em manter o número de clientes

abrangidos no acordo; contudo, esta situação já foi apresentada anteriormente, neste

relatório.

Durante o ano de 2021, a NÓS não se submeteu a nenhuma certificação pelos modelos

da Qualidade, sendo esta uma decisão da Direção. Apesar da decisão de não

certificação, continuou-se a trabalhar para a organização do sistema, a sua

implementação em todas as respostas e, consequentemente, a sua disseminação. Em

2021, e tendo em conta o assumir da importância desta área, a Direção optou por afetar
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mais tempo de dedicação ao nível da Gestão da Qualidade a um dos técnicos da

Associação; deste modo, o Staff da Gestão da Qualidade conseguiu no ano de 2021

retomar as sessões de disseminação pelas diferentes equipas e colaboradores, sendo

sempre um momento importante.

Neste momento, podemos afirmar que temos o sistema totalmente montado; contudo,

qualquer sistema dinâmico está em constante atualização e necessita de constante

acompanhamento pelas diferentes equipas e, a este nível, a NÓS ainda tem um longo

caminho a percorrer. No entanto, podemo-nos satisfazer por termos conseguido ter em

termos documentais muita informação de qualidade, ter determinado e regulada a forma

de realizar diversas questões institucionais, sempre com vista a prestar um serviço de

boa Qualidade às pessoas servidas.

Deste modo, a NÓS está a conseguir criar um histórico documental e de resultados que

marcam a sua real importância e ação para as diferentes partes interessadas.

De forma a fortalecer melhor junto das equipas e colaboradores a importância de um

Sistema de Gestão da Qualidade, organizou-se internamente uma formação dada por

formador externo de 2 dias para trazer esta filosofia para os colaboradores da NÓS.

Esta ação decorreu já em janeiro de 2022. Considera-se, neste momento,

extremamente importante repensar uma possível certificação, de forma a dar-se o salto

necessário em algumas das respostas sociais.

Em 2021, a Associação NÓS não atualizou nem reviu nenhum dos Regulamentos já

existentes, optou-se por não se realizar algumas das atualizações necessárias visto

estarem a surgir durante o ano de 2021 novas legislações para algumas das respostas

sociais, pelo que é extremamente importante durante o ano 2022 a revisão dos mesmos

e a reestruturação de algumas respostas sociais, adequando-as às exigências legais e

também às realidades das mesmas.

Eixo 2 - Recursos Humanos

Realizado Desvio

70%
(aproximadamente) %

1 0

10% -50%
Taxa de coiaboradores com 35 horas de forma
anual
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Não foi
Taxa de execução do Plano de Formação biénio ao % 0% estabelecido o
20/21 geral

80% dos
Nível médio da avaliação de desempenho colaboradores - 88% 8%

Nível Bom

,

-

79,68%(bomou
Taxa de motivaçao dos colaboradores 70 /o muito bom) 9,68,’

N° de ações realizadas para fortalecimento de 200 3 O
relações

Em 2021 conseguiu-se alcançar muitas das metas dos indicadores propostos ao nível

dos recursos humanos.

Foi o ano que, ao fim de muitos esforços e ainda com alguma morosidade, se conseguiu

pôr em prática a avaliação de desempenho. Será um processo a melhorar, mas foi

possível perceber que, quando bem realizado, consegue fazer com que haja um

pensamento crítico e construtivo sobre a forma de atuar de cada colaborador, seja de

forma individual seja enquanto equipa.

Ao nível da formação profissional, o plano de formação do biénio 20-21 não foi

totalmente estabelecido nem cumprido. No entanto, conseguiu-se definir o plano de

formação para o biénio 22-23. Apesar de se ter conseguido aumentar o número de horas

gerais de formação, infelizmente foi muito difícil ter todos os colaboradores a realizar

pelo menos 35h de formação ao ano. Esta é certamente uma área a tentar melhorar e

onde continuamos a considerar que a formação interna passa pela solução desta

questão, pois, numa Associação como a nossa, com uma grande diversidade de

recursos humanos, com formações e experiências bastante diversificadas, acreditamos

que serão mais valias para todos formar internamente as diferentes equipas em áreas

nas quais se desenvolve intervenção.

Verifica-se ainda que, embora haja um grande número de horas em formação

profissional, esta fica muito limitada a um grupo restrito. O foco de colaboradores a

realizar formação profissional continua a estar nos quadros técnicos ou superiores.

Importa referir que ao nível dos quadros de monitores, ajudantes, auxiliares, entre

outros, é mais difícil de frequentar formação, pois, na maioria das situações, não é

possível retirá-los das suas funções de apoio direto no terreno ao cliente.

Desta forma, considera-se importante tentar arranjar estratégias que permitam que este

grupo de colaboradores consiga ter um mais facilitado acesso à formação profissional.

Percebeu-se também quando a formação é proporcionada em horário laboral e na NÓS

é de mais fácil adesão pelo colaborador; no entanto, a organização pela NÓS de
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formação externa em espaço interno traz bastantes custos associados. O total de horas

de formação de todos os colaboradores da NÓS durante o ano de 2021 foi de 1327

horas, número que aumentou em relação ao ano anterior. No entanto, e tendo em conta

que a NÓS tem cerca de 130 colaboradores, ainda fica muito à margem da realização

de 35/40h ano por colaborador.

Indicadores Metas Realizado Desvio

—
Taxa de cumprimento dos objetivos dos Planos de 750/ NAO
Desenvolvimento individual dos clientes

0 MEDIDO
NAS

RESTANTES

Taxa de cumprimento dos direitos dos clientes evocados
75% 100 onos contratos de prestação de serviços

rbn
Taxa de execução dos indicadores do eixo dos Direitos

75% MEDIDOnos PDI dos clientes (nas respostas em que se aplique) NAS
RESTANTES

Continuam a ser desenvolvidos esforços para que todas as respostas sociais tenham

uma filosofia de acompanhamento e execução constante dos Planos/Processos dos

Clientes/Beneficiários. Da mesma forma que devem ser cumpridas as orientações

institucionais a este nível, assim como exigências impostas pela própria tutela, ou seja,

elaborar este plano de acompanhamento (planos individuais das pessoas servidas)

tendo como foco o indivíduo e as suas vontades, assim como da sua família. Estes

planos devem ser constantemente monitorizados, avaliados e revistos, com o intuito de

se analisarem e implementarem as necessárias melhorias contínuas.

Eixo 4— Ética

Indicadores : .,r• Metas Realizado Desvio
N° de ações de sensibiiização 1 por resposta social 15 L
N° de ocorrências o por resposta social 1

Não foram dinamizadas em 2021 ações gerais de sensibilização para as questões

relacionadas com a ética dos colaboradores. No entanto, sempre que houve ou há uma

nova admissão de colaboradores, é lhes feita esta sensibilização através da entrega do

Eixo 3 - Direitos
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Código de Ética, para leitura aprofundada e assinatura de documento que comprova o

conhecimento do mesmo. Como houve cerca de 15 admissões em 2021, considera-se

que existiram cerca de 15 momentos de sensibilização; no entanto, é importante que

haja momentos de reflexão conjunta acerca da ética com todos os colaboradores da

NÕS, nas diferentes equipas.

Verificou-se uma ocorrência relacionada com a ética profissional, na resposta de SAD,

situação esta que não se veio a comprovar, tendo sido devidamente tratada pela

Diretora Técnica da Resposta Social e pela Direção.

N° de clientes abrangidos pelas parcerias
empresariais

Taxa de Satisfação dos Parceiros

As parcerias têm sido para a NÓS uma das áreas, dos últimos anos, onde se tem

tentado investir bastante, pois elas são essenciais para fortalecer a nossa atuação e

chegarmos aos resultados desejados, quer para as pessoas servidas de forma

individualizada, quer para a Associação NÓS como um todo.

Eixo 5 — Parcerias

Indicadorés Metas Realizado Desvio
. .

a 4 por resposta social
NJ° de novos contactos/visitas .. 12 -

(quando_se_aplique)

4 (novos ou que estavam
N de novos parceiros formalizados por tormalizar) por resposta 18 -

social (quando se aphque)

N° de parceiros que incluem na sua dinâmica
2 29 27

clientes/utentes da NOS —

N° de contactos/convites/pedidos de >24 1020
apoio/reuniões —

N° de parceiros que efetivamente prestam
> 168 -

apoios —

N° de voluntários efetivos a 30 23 -7

N° de horas de Voluntariado — a 500 936 436

N° de atividades realizadas com participação 16 II
dos clientes 5

Receitas de donativos monetários

> 1 por resposta social 7N° de atividades recebidas —

(quando se aplique)

N° de reuniões com parceiros a 2 por resposta social

2.000,00€ 26466,15€ 24466,15€

a 3 por Resposta Social

a 55%
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Procurou-se investir na captação de EPIs, manter apoios pontuais ou contínuos e outros

de maior impacto ao nível de sustentabilidade: no apoio a projetos e na inclusão de

pessoas apoiadas.

As parcerias podem trazer-nos benefícios enquanto Associação que necessita de

adquirir algo, mas também para as pessoas servidas enquanto benefícios que têm com

os nossos parceiros. Contudo, a área á qual queremos atualmente dar maior enfoque é

no sentido de providenciar espaços e lugares para a inclusão das pessoas por nós

acompanhadas, através de parceiros, com vista a esse fim. Os parceiros e as parcerias

ajudam-nos muitas vezes a que consigamos alcançar o pretendido ao nível da

Abrangência de Serviços.

As parcerias internamente estão organizadas, sendo, neste momento, importante que

todas as respostas socias façam a confirmação da existência de cada uma e o devido

acompanhamento. É necessário conseguir-se ter uma relação mais próxima com os

nossos parceiros, onde consigamos em conjunto avaliar a importância desta parceria e

aumentar os benefícios destas para todas as partes, seja com impacto para a NÓS e

para as pessoas servidas da NÓS, seja para o próprio parceiro.

No ano de 2021 conseguimos recomeçar a trazer para junto de NÓS os nossos

voluntários, que devido à pandemia por Covid-1 9 tiveram de ser manterá distância. Aos

poucos fomos recomeçando as atividades, sendo de enaltecer que acabaram por se

superar o número de horas de voluntariado previstas, O número de voluntários não

diminuiu em si, na medida em que se contabilizaram para a monitorizçaõ os que se

mantiverma de facto no ativo, ainda que se tenha mantido sempre com os resnatntes

um contacto e uma palavra de envolvimento para manter a relação e o vínculo à NÓS.

Continuamos a ter uma forte procura a nível das parcerias com as faculdades tentando

sempre a NÓS dar uma resposta positiva, dentro das contenções exigidas pela

pandemia ao nível de enquadramento de estágios. Percebemos, no entanto, e como

referido anteriormente, que temos de nos debruçar neste momento nas parcerias que

acabem por receber as pessoas por nós acompanhadas, sobretudo dando suporte ás

respostas da área da deficiência onde é importante a inclusão desta população em

contextos naturais da comunidade.

Ao nível das restantes parcerias houve, sobretudo, a procura de manutenção das

existentes, tendo-se verificado a existência de 7 novos parceiros, tendo-se um total de

228 parceiros em 2021. Estas parcerias são a diferentes níveis, dando diferentes
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suportes, pelo que um desafio para 2022 é diferenciarmos estas parcerias por tipologias,

assinalando qual o beneficio que traz para as pessoas por nós servidas. IA.

Eixo 6 Participaçao

Indicadores Metas

Apresentação de memorandos com propostas 2

N° de reuniões com clientes para averiguação das 3 por resposta social
necessidades e planeamento de serviços (quando se aplique)
N° de reuniões com clientes para avaliação dos 3 por resposta social
serviços da NOS (quando se aplique’

N°de sugestões ? 10

N° de elogios 10
N° de reclamações s io

Durante todo o ano de 2021 tentámos a todo o gás reforçar a nossa participação e das

pessoas por nós servidas, algumas em atividades presenciais e no terreno, outras

continuámos por optar por realizá-las à distância, para segurança das pessoas

envolvidas. A verdade é que foi evidente o nosso recomeço em força no terreno junto

das pessoas servidas, diminuindo aqui o distanciamento e consequentemente o

isolamento social, que muitas consequências “más’ pode trazer ao nível da saúde

mental.

É visível o número de momentos que temos com e para com as pessoas que

acompanhamos, proximidade e preocupação que sempre fez parte da nossa impressão

digital.

No entanto, está dependente de nós incentivarmos as pessoas a fazerem-nos

sugestões e, quando ocorrem elogios, tentarmos que os mesmos passem para o

documento escrito. De referir que em termos da análise dos questionários de satisfação

é possível identificar bastantes sugestões apresentadas pelas diferentes partes,

emboras estes não estejam registados em documento próprio. A realidade é que através

dos questionários nos vão chegando diversas sugestões, assim como elogios e até

mesmo reclamações, pelo que devemos continuar a apostar neste forma de

levantamento.
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«GAO 2— Sb6O

Creche —
RA -?

CAFAP -
ELI —

EEE - NA

CAO 1 - NM
CAO 2- NM

LAR -

Creche —
RÃ

CAFAP -
ELI —
EEE -

1
CAO 1 - NM
CA0 2- NM
LAR-NM

a 60 %
Creche —

RA

EEE -

CAO 1 -
CAO 2—

Creche —
RA -?

CAFAP -
ELI —

EEE - NA

CAO 1 -
CAO 2-

LAR —

Creche —
RA

CAFAP -

ELI —

______

EEE

CAOI
CAO 2-

Eixo 7 — Abordagem Centrada na Pessoa

N° de clientes apoiados anualmente

Ano 2021

Indicadores Metas Realizado Desvio
a 2413

Taxa de PDIs/processos realizados dentro do prazo de
referência

w
100%

Taxa de PD1s/processos revistos anualmente 100% 1
Creche —

RA -?
CAFAP -

EU —
EEE - NA

1
Creche —

RA -?
CAFAP -

ELI —
EEE - NA

Taxa de execução dos PDIs/processos 80%

Taxa de sucesso dos PDIs!processos

r
LAR - NM

Creche —
RA -

Taxa de sucesso de realização dos sonhos dos clientes
(onde aplicável)

EEE -

AP - NA AP - NA

a 25%

Taxa de execução das atividades de desenvolvimento
pessoal e social (onde aplicável)

a 80%
CAO 1 - NM
CAO 2- NM

LAR - NM
RÃ - ?

CAO 1 -
CAO 2-

LAR - NM
RA- 7
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n

Percentil de Qualidade de Vida (onde aplicável)

N° de ocorrências

Taxa de equipamentos renovados 100%

N° de instalações intervencionadas 2

N° de projetos financiados

N° de atividades internas realizadas com utentes

N° de atividades realizadas para o exterior com mentes

N° de contacto realizados com clientes/familias, com serviços
contratualizados, para diminuir questões de isolamento

N° de reclamações

Relatório e Contas
Ano 2021

Ao nível do Eixo — Abordagem Centrada na Pessoa, o nosso grande propósito é o

bem-estar das pessoas por nós servidas através dos serviços por nós prestados e,

consequentemente, o aumento da sua qualidade de vida. No entanto, por vezes, e tendo

em conta as exigências do dia-a-dia das diversas respostas sociais, nem sempre nas

respostas sociais se faz o devido acompanhamento em termos de avaliação e

planeamento dos planos de desenvolvimento/acompanhamento, ou seja, o ciclo PDCA.

que deveria ser cumprido em termos dos planos individuais de cada cliente, respeitando

os timings previstos.

Sabemos que este incumprimento não significa que o acompanhamento não esteja a

acontecer, nem que não seja o adequado. No entanto, não devemos nem podemos

descurar esta questão que é essencial para que possamos ter noção se a intervenção

e ação por nós aplicada está a trazer os benefícios/frutos desejados. Deste modo,

sobretudo nas respostas em que existe um contrato de prestação de serviços, é fuicral

que sejam realizados atempadamente todos os momentos de avaliação, planeamento,

Taxa de clientes avaliados pela Escala de San Martin (onde
aplicável)

2-

100%

1

N° de clientes/mentes avaliados com escalas de avaliação

RA -? t
60 % por
resposta

social (onde
aplicável)

1 1
EU -?

RSl — NA

CAFAP - NA

75%
CAO 2- NM

<5 por
resposta

social

>

5 a cada
2 meses

o
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realização e reavaliação e que estão explícitos nos próprios processos chaves. E

extremamente importante a avaliação das pessoas com escalas específicas para a

população em causa, de forma a que se possa perceber se a nossa intervenção está a

fazer sentido. Deveremos nas diferentes respostas, em que faça sentido a utilização de

escalas, adotar a escala mais adequada e fazer o uso da mesma.

Desta forma, e indo ao encontro do verificado no último ano, é importante reforçar a

avaliação dos clientes apoiados, por forma a poder ajudar, organizar e delinear o plano

de intervenção para cada cliente individualmente.

Importa referir que, em termos de ocorrências, no total temos um número inferior à meta;

contudo, quando analisado por respostas sociais percebe-se que a resposta Lar

Residencial teve um total de 39 ocorrências, muito acima da meta traçada e o serviço

SAD um total de 10.

Ao nível de projetos, a NÓS teve durante o ano de 2021 4 projetos em prol dos clientes

e população em geral, que conseguiu desenvolver e pôr em prática.

Eixo 8— Abrangência

Indicadores
Metas Realizado Desvio

N° de clientes apoiados para aquisição de ajudas 25
técnicas —

N° de clientes apoiados para obter cuidados de
20 48 28

saúde externos

N° de encaminhamentos de clientes que
5 26 21

necessitam de outro tipo de respostas

Ao nível do número de clientes apoiados para aquisição de ajudas técnicas, não

alcançámos o número proposto. No entanto, este indicador acaba por estar dependente

da real necessidade dos clientes e, durante o ano de 2021, todos os clientes aos quais

foi identificada a necessidade de aquisição de ajudas técnicas, os técnicos da NÓS

acompanharam os processos realizando os passos necessários.

A NÓS participa também nas reuniões de trabalho de grupos criados no âmbito da Rede

Social, na área da Deficiência, dos Idosos e nas diferentes áreas sociais. Por norma, a

Associação NÓS está sempre disposta a abraçar novos desafios que lhe são lançados,

vindo eles da parte dos órgãos estatais ou camarários, quer nos cheguem através de

outrás Instituições/Associações.
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Esta filosofia de vida que está na génese da NÓS tem sempre em vista abranger mais

população da comunidade que se encontre em situação de desvantagem social e/ou

beneficiá-la, tentando sempre reduzir as barreiras e melhorar as condições gerais de

vida das pessoas servidas. Prova dada desta nossa génese foi o desafio a que nos

propusemos no Bairro das Palmeiras com um projeto no âmbito Programa Bairros

Saudáveis, onde queremos contribuir para o melhoramento de um bairro que também

faz parte da nossa história enquanto Instituição.

Ao nível da procura de outras respostas mais adequadas para os clientes, torna-se uma

tarefa difícil, não pela identificação da necessidade da pessoa servida, mas, na maioria

das vezes, devido à escassez de respostas e vagas, ficando, infelizmente e quase

sempre, as situações por resolver ou encaminhar. A NÓS também tem feito esforços a

vários níveis para abranger e aumentar o seu número de vagas/capacidade em algumas

respostas sociais e, até mesmo, para criar novas respostas. Contudo, estas

possibilidades também nos têm sido bloqueadas, pelo que dentro das nossas

possibilidades iremos continuar a contribuir para potenciar e melhorar as respostas

possiveis para as diferentes necessidades identificadas.

Eixo 9 — Orientação para os Resultados

Indicadores Metas Realizado Desvio

nPercentagem de monitorizações realizadas em
100% 15% -85%

tempo útil

Taxa média de eficácia dos diferentes tipos de
80% Ç!L, 65% -15%

planos

Colaboradores
— 84,06%
Clientes —

Taxa de satisfação em geral 80% 9118%
. Famílias —

83,33%

A realização de um plano geral de atividades, que resulta numa monitorização geral e

consequentemente num relatório de atividades geral, permite-nos ter a informação das

atividades e dos resultados toda compilada fazendo uma real demonstração do dia-a

dia institucional. No entanto, tem de se reforçar a importância da recolha destas

informações e das respetivas monitorizações por parte das diferentes respostas sociais,

pois, infelizmente, as monitorizações raramente são enviadas nas datas estipuladas,

havendo respostas que nunca chegam a enviar.
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Se, por um lado, compreendemos e sabemos que o dia-a-dia das respostas sociais é 4’—

extremamente desafiante, por outro lado a recolha de informação, a avaliação da própria

resposta é essencial para a melhoria do serviço, sendo mesmo uma exigência da NÓS

e da própria tutela, pelo que é extremamente importante que todas as monitorações e

avaliações dos planos sejam obrigatoriamente realizadas.

Considera-se, por isso, extremamente importante uma ação mais no terreno do Staff da

Gestão da Qualidade, junto das diferentes respostas, com vista a fazer-se um

acompanhamento ao mesmo tempo que se evidenciam as obrigações e as exigências

que têm de ser cumpridas.

Não nos podemos esquecer que o levantamento de todas estas informações vai permitir

às respostas sociais perceberem os diversos contributos que dão para a vida

institucional; permite ainda aprimorarem o trabalho e reorganizarem-se, além de que

permitiu também a criação de planos de melhoria numa ótica de trabalho de melhoria

contínua, tendo por base o ciclo PDCA, ao mesmo tempo que estão a avaliar a própria

resposta e que conseguem identificar falhas e possibilidades de ações de melhoria.

Esta metodologia desafia-nos, constantemente, a avaliar o trabalho que estamos a

desenvolver e a voltar a planear consoante os resultados que se vão obtendo. Permite,

então, a todas as respostas sociais terem mais presente e visível o caminho que

pretendem percorrer e em que sentido, detetando e corrigindo possíveis falhas e

desvios. Esta forma de atuação existe para os planos gerais da Associação, mas

também é de extrema importância que seja assumida como metodologia de trabalho

nas respostas sociais para os Planos Individuais traçados com os clientes.

Ao nível da satisfação das pessoas servidas, estas continuam a demonstrar a sua

satisfação de forma evidente, o que é muito positivo para a organização. O mesmo

ocorre com diversas partes interessadas, seja ao nível dos colaboradores ou das

famílias. No entanto, continua a ser extremamente importante aumentar o número de

respostas aos Inquéritos por Questionários de Satisfação realizados junto das diferentes

partes interessadas.

Eixo 10 — Melhoria Contínua

Página 43 de 87



Reformulação do arquivo com a implementação
de processo simplificado de digitalização e
assinatura digital de documentação em todas as
multifunções de todos os equipamentos

Taxa de documentos revistos a cada 2 anos

Continuamos a não conseguir identificar atempadamente ações de melhoria e,

consequentemente, coloca-las em prática de ação para solucionamento das mesmas.

Esta questão está muito associada à falta de envio atempado das monitorizações por

parte das respostas sociais. No entanto, percebemos que, no momento em que são

realizadas as monitorizações, algumas respostas conseguem ter um pensamento critico

sobre os resultados, acabando por descrever as causas que levaram a determinados

resultados e o que seria necessário para ultrapassar essas dificuldades. Contudo, será

importante conseguir-se alterar-se esta situação, por forma a que consigamos cada vez

mais melhorar os serviços por nós prestados e a nossa capacidade de resposta.

Considera-se também extremamente importante que se comece a realizar de forma

mais periódica a realização de mais sessões de benchmarking, de forma a que

possamos junto de outras respostas e associações idênticas à nossa encontrar

respostas e soluções para possíveis melhorias aos nossos maiores desafios.

Ao nível da documentação revista pela Gestão da Qualidade, a mesma foi revista na

totalidade; no entanto, ainda não foi aprovada em Direção pelo que não pôde ser

disseminada para toda a NÓS.

Relatório e Contas
Ano 2021

100%

N° de abordagens inovadoras experimentadas 1

N° de sessões/reuniões/visitas de benchmarking 4
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O feedback das diferentes partes interessadas da NÓS é muito importante também para

a reflexão, implementação de ações de melhoria e consequentemente melhoria da

qualidade do atendimento e dos serviços prestados, nomeadamente através da recolha

das suas opiniões, por via de sugestões, reclamações e elogios; podem ser, assim, um

importante input para ações de melhorias. O mesmo acontece em relação ao registo de

todas as ocorrências que têm lugar nos serviços; este registo é essencial para que

consigamos perceber os desvios em termos do funcionamento, comportamento ou ação

expectada. O não registo destes momentos leva a um não conhecimento e não

acompanhamento de uma situação que ocorrer de forma anómala, o que poderá ser

prejudicial para o bom funcionamento da resposta social e de toda a NÓS.

Por sua vez, acabamos sempre por perceber que nem todas as respostas interpretam

este registo da mesma forma e com a real importância. Pois consideramos estranho

que, em todo um ano, e quando comparado com os anos anteriores, sejam sempre as

mesmas respostas a reportar ocorrências; será estranho alguns serviços não as terem,

pois no funcionamento diário das respostas é normal existirem situações anómalas e

que fogem à regra do seu funcionamento.

Assim, no ano de 2021, registaram-se apenas um total de 65 ocorrências distribuídas

por 9 respostas sociais. Percebeu-se assim que houve um aumento significativo de

registos relativamente aos anos anteriores; no entanto, considera-se ainda um número

aquém da realidade. Verificaram-se 15 reclamações: 12 do serviço de SAD, 2 do serviço

de RA relativas à alimentação e 1 relativa ao LAR também relativa á alimentação.

Obtiveram-se ainda 3 elogios referente ao bom serviço prestado por técnicos da

resposta ELI. Importa referir que todas as ocorrências são dadas a conhecer à Direção.

Distribuição de Ocorrências por Respostas
Socias/Serviços

Relatório e Contas
Ano 2021

x

14%.., 1;2% 1;2%
4;6%

14% -

Lar —Transportes/Motorista • SAD • Creche • RSI • CAO • RA • CAFAP • EEE
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Ao analisar as ocorrências percebeu-se que grande parte das mesmas se deveram a

comportamentos inadequados de clientes, sobretudo na resposta social Lar; estas

ocorrências foram na grande maioria com um dos clientes.

Da mesma ocorrência podem derivar mais do que uma tipologia, acabando por existir

mais tipologias de ocorrências que o número total das mesmas.

O gráfico que se segue demonstra a forma como se dividem as ocorrências tendo em

conta o tipo de situações.

Distribuição das Ocorrências por Tipologia

Outros

Erro de Procedimento

Comportamentos Inadequados de..

Comportamentos Inadequados de cliente

Acidente

Danos Potrimoniais

Danos Moras

cs Pscos

O 3 10 15 20 25 30 35 40

Como eram bastante as ocorrências no ano de 2020 relacionadas com acidentes com

veículos e o mesmo estava a ocorrer em 2021, decidiu-se apostar na realização de uma

formação para os colaboradores em Condução Defensiva, lecionada pelo Automóvel

Club de Portugal (ACP).

Ao nível das ocorrências, considera-se relevante reforçar juntos das respostas sociais

a necessidade de reportar sempre ao Gabinete de Gestão da Qualidade, através do

impresso próprio, as ocorrências que ocorrem durante o ano.

Seria importante conseguir-se generalizar a prática do registo de todas as ocorrências,

reclamações e elogios por todas as equipas e colaboradores, assim como é importante

conseguir-se no futuro dar uma anáhse e acompanhamento mais próximo das diferentes

situações ocorridas quando assim se justifique.
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Pessoas

Os encargos com o pessoal constituem a maior rúbrica do orçamento. No nosso caso,

representou, em 2021, 77,93% de todo o orçamento, um aumento do peso relativo desta

rúbrica em 14,88% face a 2020. Este aumento é sobretudo devido ao incremento de

atividade da NÓS, com novos projetos e respostas sociais, que exigiram contratações

de trabalhadores, sobretudo altamente qualificados, no RSl, CLDS e Apartamentos

Partilhados. Também a complexidade do acompanhamento nas respostas a pessoas

com deficiência, em muitos casos com agravamento das suas dependências, devido á

idade ou mesmo ao COVID, tem vindo a exigir mais recursos humanos nesta área e,

tendo em conta a exigência do trabalho e da população acompanhada pela NÓS, não

será expectável no futuro uma redução destes custos. Pelo contrário, pois as exigências

legislativas das respostas sociais estão a sofrer alterações e a aumentar as exigências

ao nível no número de técnicos afetos ás respostas sociais de CACI e RAI o que por si

só aumentará os custos com pessoal.

É importante sublinhar que o aumento dos encargos com pessoal tem uma componente

temporária relativa às pessoas colocadas pelo IEFP nas atividades ocupacionais por

razão das candidaturas realizadas e aprovadas a este programa. Os encargos com as

bolsas destas pessoas entram nesta rúbrica, mas são subsidiadas pelo IEFP, pelo que

que não constituem verdadeiramente um encargo com efetivos, nem em 2021, nem no

futuro. Tal como os encargos com a equipa do CLDS, que ocorreu em todo o ano de

2021. Muitos destes encargos foram aplicados a medidas do IEFP de MAREESS, CEI

e CEI+ onde na verdade o encargo real é apenas 10% do valor pago na totalidade.

Se é certo que, em termos econômicos, este peso no conjunto do orçamento é muito

elevado, limita a capacidade de gestão e levanta riscos sob o ponto de vista da

sustentabilidade, não é menos verdade que as pessoas constituem a dimensão crítica

das organizações e que devem ser encaradas não como um encargo, mas como um

investimento. São os colaboradores os primeiros a transmitir uma imagem da

Associação aos demais, ou seja, a pessoas apoiadas e à comunidade em geral. São

também os colaboradores que, ao prestar os serviços da Associação, contribuem para

a Satisfação ou Insatisfação dos clientes pelos Serviços Prestados.

A entrada e saída de colaboradores na NÓS é um processo bastante dinâmico; no

entanto, durante o ano de 2021 a NÓS teve cerca de 133 colaboradores, o grande

número é ao nível dos.ajudantes de Ação Direta, pois estes têm um papel fundamental
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na prestação de cuidados básicos no dia-a-dia a muitas das pessoas por nós
• .

apoiadas/acompanhadas, fazendo com que a necessidade de numero de pessoas seja

muito superior. Grande parte da população por nós apoiada na área da deficiência

necessita de cuidados básicos ao nível da higiene e suporte orientador, pelo que exige

bastante ao nível do número de colaboradores afetos a esta área.

Temos também um grande número de técnicos especializados de diferentes áreas que

respondem às necessïdades técnicas de todas as respostas e projetos existentes na

NÓS. Alguns destes colaboradores técnicos acumulam ainda funções de Coordenação

ou Direção técnica das respostas sociais/projetos.

A NÓS tem no seu quadro de colaboradores um maior número de profissionais do

género feminino; tal situação deve-se às especificidades das respostas em que o

número de candidatos para as vagas existentes é maioritariamente feminino. Em termos

de idade, começamos a ter uma grande percentagem de pessoas acima dos 40 anos.

A distribuição do Pessoal por Categorias Profissionais, habilitações literárias, género e

idade são apresentadas nos gráficos seguintes:

Distribuíço de Colaboradores por Funções no ano 2021
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Distribuição das Habihtaçães Literárias dos

Colaboradores da NÓS

• 1 Ciclo

• 2 Ciclo

• 39 Ciclo

• Secundario

• Cursos Espedalizado

• 6acharelato

• Licenciatura

• Mes:ario

• Dobt’jrarner.to

- PosG’aduaçao

Distribuiç5o de Colaboradores por
Distribuição dos Colaboradores por

Género Faixa Etária

13; 10%

•1

120; 90%

• <18 anos

v 18-29

• 30-39

40-49

.30-59

• ‘60• Femeniro • Masci..ino

lnfraestruturas e outros recursos

Durante o ano 2021, e como descrito no ano de 2020, a NÓS tem tentado realizar

esforços na tentativa de ampliar o Lar Residencial e construir um novo CAO junto às

instalações desta resposta; tendo realizado em 2020 candidatura ao Programa Pares

3.0. Quanto à ampliação do Lar Residencial, no entanto essa candidatura não foi

apoiada pelo que não houve avanços a este nível.

No Lar residencial foram feitos alguns melhoramentos ao nível da cobertura de espaços

exteriores de forma a poderem estar protegidos de sol e chuva e a beneficiar o bem-

estar dos clientes nesses espaços.

Foi ainda colocada a instalação de painéis fotovoltaicos no edifício da Sede que veio

trazer uma grande redução ao nível do gasto de eletricidade.
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Em 2021, a NÓS adquiriu 10 computadores portáteis para renovar os recursos

informáticos e distribuir pelos novos técnicos das equipas que foram alargadas ou

iniciadas.

A NÓS, no final do ano de 2021, aderiu ainda a plataformas de registos diários para o

acompanhamento do trabalho realizado nas respostas sociais que têm prestação de

serviços. Pretende-se com estas ferramentas, que serão utilizadas nas respostas

sociais de Creche, CAO, Lar, RA e SAD, ter um acompanhamento mais pormenorizado

das tarefas feitas individualmente com cada um dos clientes, ao mesmo tempo que

registar todo o dia-a-dia, servindo também como uma base de informação de todo o

trabalho desenvolvido e a desenvolver.

As infraestruturas existentes na NÓS mantiveram-se as mesmas durante o ano de 2020,

pelo que a NÓS teve de alugar dois apartamentos para desenvolver o projeto de

Apartamentos Partilhados, sendo um terceiro apartamento cedido pela Câmara

Municipal do Barreiro. Também em 2021 e tendo em conta o alargamento da equipa de

RSI. a Associação NÓS passou a utilizar um equipamento cedido na Cidade Sol e a

colaborar com parceiros para atendimento para a equipa rural do RSI. Também em

2021, a NÓS, em parceria com a CMB, passou a utilizar um espaço de atendimento

para RSl e CLDS-4G no Mercado Municipal do Lavradio.

Ao nível dos recursos, durante o ano de 2021 houve uma renovação significativa dos

fardamentos das diferentes equipas, estas aquisições trazem um custo bastante

elevado; no entanto, são importantes tanto para a boa imagem da instituição, assim

como para o bem-estar dos colaboradores que utilizam roupa e calçado adequado às

suas funções e disponibilizado pela instituição.

Ao nivel do stock, as encomendas encontram-se centralizadas, verificando-se ainda no

ano de 2021 um gasto bastante elevado ao nível de Equipamento de Proteção

Individual. Voltámos em 2021 a ter situações de surtos causados pela pandemia

COVID-19, o que levou a um aumento da utilização de equipamentos de proteção

diferenciados.
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Projetos

Durante o ano de 2021 foram desenvolvidos projetos a nível nacional e internacional,

que favoreceram bastante o desenvolvimento da NÓS no seu trabalho social.

Ao nível nacional, a Associação desenvolveu 2 projetos apoiados e cofinanciados pelo

INR — os primeiros a seguir referidos — e ainda outros dois com os respetivos objetivos:

V “A Música Contínua em NÓS!” — um projeto que tem o seu foco na música, na

estimulação através dos sons. Foram proporcionadas sessões de Musicoterapia

e a constituição de uma banda musical para 4 das respostas sociais da NÓS

associadas à deficiência: CAO, RA, Lar e EEE.

V “NÓS vamos aproveitar é o Verão!” — projeto para realização de diversas

atividades para marcar a época de férias e verão junto da população com

deficiência apoiada pela NÓS. As atividades são diversificadas indo ao encontro

das características e condições das pessoas e também das vontades por elas

manifestadas.

Durante o ano de 2021 deu-se ainda andamento com organização e planeamento do

projeto “NÓS estamos Mais(+) perto”; no entanto, o mesmo entrou em execução já no

ano de 2022. Este projeto é financiado pelo BPI através do programa INICIATIVA

SOCIAL DESCENTRALIZADA 2021 - financiada pela Fundação “la Caixa”.

A NÓS continuou no ano de 2021 a desenvolver o projeto “Aqui Estamos NÓS”,

através do qual se se pretendeu ajudar a combater a solidão e o isolamento social e

ainda promover o desenvolvimento sensorial, físico, cognitivo e social e clientes

apoiados pelo SAD ou referenciados por parceiros. Este projeto teve término em

setembro de 2021, aquando do fim do financiamento do projeto; no entanto, considera-

se um projeto importante de ter continuidade.

Desde o início de 2021, a Associação NÓS aliou-se ainda ao Banco Alimentar de

Setúbal e à AMARSUL em torno da Campanha ‘Toneladas de Ajuda’. Um projeto com

grande adesão da população que já permitiu chegar a cerca de 2 toneladas de plástico

recolhidas junto da comunidade até ao final do ano, que se transformam em alimentos

a ceder a pessoas apoiadas na comunidade pela NÓS. Refira-se que a campanha, em

si, decorre na região de Setúbal e abraça duas causas em simultâneo: sensibilizar e

promover a reciclagem e apoiar as famílias mais carenciadas.
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Ao nível internacional, a NÓS deu continuidade ao desenvolvimento do projeto

Performers #2, Sociodrama, no âmbito do Erasmus+, projeto que visa a formação

de técnicos na área do Sociodrama. Através deste projeto, a NÓS ganha a possibilidade

dos seus técnicos poderem dar continuidade à formação recebida numa primeira fase

anterior, envolvendo a aplicação do Sociodrama junto de jovens e agora junto da

comunidade. No ano de 2021, uma equipa de técnicos da NÓS participou numa semana

de atividades e formação na Hungria.

Foram ainda desenvolvidos outros projetos que já foram apresentados anteriormente

como é o caso do Projeto ‘Renascer o Bairro das Palmeiras’, assim como o dedicado a

Apartamentos Partilhados para Pessoas Sem Abrigo (‘ReComeçar’), projetos estes com

uma diferente envergadura.

Ainda durante o ano de 2021, foram iniciados dois grandes projetos internos, que não

estão associados a candidaturas e necessidades de financiamento, mas que são de

extrema importância para a NÓS, sendo eles a criação do grupo de trabalho para as

comemorações dos 40 anos e o grupo de trabalho para preparação, organização e

execução das Jornadas Técnicas. Os 40 anos da Associação NÓS são uma data

bastante importante que queremos assinalar, enaltecer e fazer chegar às diferentes

partes interessadas e à comunidade, com diferentes momentos de vivências e

memórias e de projeção para o futuro. Quanto às Jornadas Técnicas já fazem parte do

histórico da NÓS, não se tendo realizado no ano previsto, devido à pandemia. Desta

forma e associando também às comemorações dos 40 anos, está já a ser trabalhada a

temática para a realização das mesmas durante o ano de 2022.

Pretende-se também no ano de 2022 dar maior enfâse à preparação e ao planeamento

de candidaturas a programas com projetos que tragam benefícios para as pessoas por

nós servidas. Para tal é necessário reestruturar-se primeiramente algumas áreas que

se consideram essenciais, para então depois podermos criar e inovar de forma

fortalecida.
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Comunicação e Angariação de Fundos

O Plano Geral de Atividades para o ano 2021 foi lançado com a promessa de

investimento na área da Comunicação. Assim o fizemos. O ano 2021 iniciou-se com o

investimento em tempo na definição da estratégia existente e no planeamento dos

objetivos pretendidos para as áreas de Comunicação e de Angariação de Fundos,

também elas cada vez mais necessárias na sua complementaridade à sustentabilidade

das instituições.

comunicação Interna

O desafio de alinhar os recursos humanos da Associação num entendimento da

Comunicação como uma ferramenta de gestão passou pela dinamização de momentos

informais (comunicação horizontal) entre a coordenadora destas áreas da Associação

com as diferentes equipas dos projetos e respostas sociais da NÓS. Estes momentos

somente não se concretizaram com as equipas de CAO e do Projeto CLDS 4G Barreiro

‘COMsigo’. A intenção centrou-se em dar a entender — com dicas práticas - a

Comunicação como uma ferramenta transversal à instituição e que todos os recursos

humanos podem e devem utilizar como base para um bom entendimento (relações

humanas), pelo facto de fomentar a compreensão e a entreajuda, pelo facto de estimular

a Inteligência Emocional (individual e coletivamente), contribuir para um bom ambiente

de trabalho e visar uma maior produtividade. Tudo isto em prol das relações entre

trabalhadores, como também com os utentes/pessoais apoiadas, as famílias e outras

partes interessadas.

Os momentos realizados ao longo do ano permitiram fazer um levantamento oportuno

de necessidades e vontades internas e revisitar Pontos Fortes. Pontos Fracos, Ameaças

e Oportunidades para a elaboração de um Plano de Comunicação e Marketing mais

estruturado para 2022. Algo que esta área já merecia após um percurso de investimento,

ao longo de alguns anos, em «arrumar a casa» ao nível de subáreas que se

complementam em prol da Visibilidade da instituição e da sua Sustentabilidade:

Comunicação Externa, Comunicação Interna, Secretariado de Direção, Gestão de

Voluntariado, Organização e Gestão de Eventos, Gestão de Qualidade e Comunicação

para Gestão de Crises (como a Pandemia).

Comunicação Corporativa

A aposta no aperfeiçoamento de áreas-chave como também são as de Comunicação e

de Angariação de Fundos veio fazer mais caminho no envolvimento pretendido de todos

numa Cultura Organizacional, objetivo que continua a manter-se em 2022. Para tal,
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internamente também se promoveram reuniões de Direção com quase todas as equipas

da NÓS (comunicação vertical, descendente e ascendente), nas quais as mesmas no

seu todo, ou os trabalhadores por si, puderam questionar a Direção, apresentar desafios

e oportunidades e traçar mais horizontes, uma mais-valia também para a produção do

Plano Geral de Atividades de 2022.

O trabalho que se procurou intensificar ao nível de alinhamento, envolvimento e

desenvolvimento dos trabalhadores, relaciona-se precisamente com a aposta em

projetar uma imagem fidedigna do investimento interno na área técnica que se conjuga

com as boas relações de afetos com os utentes e pessoas apoiadas na comunidade.

Uma aposta em cuidar que, a pensar no levantamento feito nos momentos informais

com todas as equipas de trabalho, se estendeu à intenção de, em 2022, levar os próprios

trabalhadores a cuidarem uns dos outros internamente também, com envolvimento dos

órgáos sociais. Para tal, constituiu-se, em outubro de 2021! o Grupo de Trabalho para

as Comemorações dos 40 Anos da NÓS, com essa aposta no cuidar internamente

também em mente, com a criação de 40 momentos de celebração, alguns dos quais

somente dedicados a trabalhadores, membros dos órgãos sociais e a voluntários, nunca

descurando, sempre que possível, o envolvimento de utentes. Um Grupo de Trabalho

sobre o qual se falará com maior destaque no relatório de Gestão de Qualidade de 2022

procurando considerar se foram atingidos os objetivos de promover a identificação, a

motivação e o envolvimento, entre outros objetivos e com momentos dedicados também

a outras partes interessadas.

Comunicação Externa

Quanto ao sentimento de medo, paralisação e afastamento consequentes da Pandemia,

procurou-se que o mesmo fosse combatido, mantendo, numa relação à distância,

contactos também com voluntários e alguns parceiros, não deixando cada resposta

social de manter a relação com as famílias que enfrentaram um segundo ano de

pandemia sem estar na NÓS.

O investimento realizado na remodelação do site iniciou-se em 2021, procurando

alcançar maior awareriess (conhecimento) e notoriedade da nossa causa e sedimentar

a nossa presença na comunidade. Somente com este canal de comunicação externo

((arrumado» e bem estruturado temos uma imagem da nossa «casa» pronta a receber

quem queira saber de forma mais aprofunda mais sobre nós, sobre as respostas que

damos, os projetos que dinamizamos e as formas através das quais nos damos a apoiar.

Página 54 de 87



a

flfl5
Relatório e Contas

Ano 2021

A importância de investir na renovação da Newsletter da NÓS — dado que a pandemia

limitou a realização de eventos - como forma de comunicação sobretudo com

associados pensando sobretudo nos que «não têm e-mail» foi também considerada.

Contudo, dada a necessidade de não investir em várias frentes em simultâneo por

necessidade de foco e de rentabilização de recursos, levou ao adiamento desse

objetivo, encaminhado para 2022.

A presença na Comunicação Social regional e nacional também se procurou manter

com o lançamento de Notas de Imprensa sempre que os temas ganharam essa

possibilidade de projeção. A NÓS tem, felizmente, no âmbito regional uma boa atenção

do olhar dos órgãos de comunicação. Contudo, necessita de captar mais a atenção do

olhar nacional, desde por motivos positivos, claro, dado que o destaque de outras

instituições nesse patamar nem sempre ocorre por bons motivos.

Os referidos sentimentos derivados da situação pandémica procuram ainda ser

ultrapassados com uma forte aposta na dinamização das redes sociais da NÓS em

2021. Para esta questão, procurou-se, sobretudo dar visibilidade a todos os que as

visitam (partes internas e externas) o que dinâmico e positivo se procurou ir realizando

com os utentes e pessoas apoiadas, ao nível de atividades diárias em respostas ou

projetos sociais, atividades realizadas no âmbito de projetos cofinanciados ou mesmo

ao nível dos pequenos eventos internos realizados com trabalhadores e utentes e de

um único externo permitido antes do agravamento da pandemia no final do ano.

Momentos que podemos recordar através do Clipping a seguir apresentado recolhido

da Comunicação Social, mas muito mais detalhado na consulta direta dos nossos vários

canais de comunicação para o exterior aqui referidos.

De referir ainda antes que via redes sociais procurámos ainda contactar com algumas

figuras públicas de âmbito regional, mas, sobretudo, nacional, que iniciaram uma

relação de amizade com a NÓS por essa via e que nos serviram e continuam a servir

de influencers, levando o nome e a imagem da nossa instituição mais longe e a mais

pessoas. Sejam elas pessoas que necessitem das nossas respostas, sejam pessoas

que nos podem vir a apoiar de algum modo.
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Projeto ‘Aqui Estamos NÓS’ — Rostos
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Formação ‘Regime do Maior Acompanhado’ — O Setubalense
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Sociodrama e a NÓS — Rostos

2roseos.oe
=1k

•JFflNOAS

——
osazfl4,,enlt

a, 4.ae,

—‘—-4”.
o——
——4

4>0,04444’ 4014 P4444

404

— — <a,,,

a.a,, —o d4 —
•4044

a——
P44 ——
‘—4

aaoas 4440*4’ fr

———4——
-44

Cu4ar E h,ch,k: Socjo,fran,a e a NOS
Foco eoseociaJ a fr,dosSo de tndos os

4*4144> ,S**ka1 44>0

444*4.4 444444444*4 4

• **44*44> 04>4*444>4>4 *‘,a.a, 04. a

— 4’ fl_

a——
— 4*448*0444*4* —
a-.

444,4>4’ 4444> *0a444’ & 4411,
a — 4*44, cve e 4’ 4>44,0

4804*4*44444>4444>

—aeo’a 4* 4144*44’ *441a0

*0*004404*0

0*0440 *4>,1047* 444004460404444444,0*484 ra4464 444484 484840 a. 4>a40Ø*, 4>4*44*4 a
—“ .04410444444 —a 444404 4>48440

4484044n4404a, en4wJwJ4aa4&
4*4444*4*44 444.44*4,4>44>4*4 aso4a 44*0444,4*4440444*41 ‘a.>’—). .44*4 444, 1444.84’ 4,

4*4 4444•’ 44.4>8444>44 o4o4& 4*44*04*4 44*444>84 Alta- t&l8 4*4*444*
0.4*404444414480404*4040* •4•44•1**84I• 44 e*44>,1440800a 44*0*
014844044

‘.40 •wL) <øa 4*a 1* 4**t*± 4*444044)4*, 04*44*41044*4. 4 *4,4484

444*4,044,444*4 ofato 04*0*4 a 40* *494* 4440404.0*444 a
,441440 444*0,44 a 4*44.04,0* 444*4*44>44, e 4>o,,*os, 4 1444 41el’a,aaa 4444’. 04 4>41>54

4*44*44 4*4**0*44*’.’atOnfla4>4*14444404 444*4*404454*444444*54*0)44*41*444 4441*0

4* 4*I4* 444*4*444484)444014*9444)0*4*4*04) 1*08*4444*4’ 64444*441*0,4*64444 *0 444>000

Sociodrama e a NÓS — O Setubalense

AT&

——-o

84144O

—
‘——4*—

4—

—os

——4—
——

—44—-—

0

0*44,04*4,4>00844

a
O !cdoaa

f_Tn_ de

44*84

4n84,da. d
.‘

I4dka.
—
mae&M

——*4---

0*

-40—

—-a,

4———
4—-

—*0-

——444——

—— e_,__

8

—-

——4444

—-—4

-—— —

Página 63 de 87

(9

A 4.*84>4844488A4 —l*4

P4*4498

1”
AecaIadaà4spreçosdus

cootustv&s

4(g
nÃo o.a

440

‘Qjidar & Ir’dtÉ: Sac,drama e a NOS’

8

--4—04

4>———

-4’——

—--
*14484*4084)4)4*44

44———
-4——

—
—-4—

444404

—....

—.44

rntzr
—a

4——

—



co
—

(
(‘4

oC
ioc

0
<

o‘o0

ii
o‘o‘•02

5

‘o
o2

1a)
‘ococo)
•0a

:1

1
‘•‘

0ooci:0h..

a,EoOocto1-.
a,o0ctca,o4
-’

o6
.

o-

4

-
r

1
’

‘.5

7

co.2coo4
a
;

•1
•2a,
oOoE

ci:
o

2
o

w
—

-
ca)

oz
w

r

1
o
)

n
1

1
•

5-



na
DEZEMBRO

Relatório e Contas
Ano2021

Projeto ‘NÓS Estamos ÷ Perto!’ — Rostos

iiøi ie
• —, t0L4*L e fl

t weww

— —44

•4st4 2*4444*
—_t_

—
La 454* *444442*2*
__‘. —

4444a NQCL2*E31 øa
3*44440 O* CkUA*
4c6TO (O 444*0• 444*4*444

*444 4444
4-

—— 4_’8’4*• 4*4444444

a—

cam,a,,4.s44*s*.I*. 2*4*0*
44] .ROS7OS.
*445*48 *r,*4*83 044
(O

o
444 — 4*44

8a4*4*

—a. a.
4*8 ***o 4—0*4

444440

O 4404 044 .g,

— — r_444

4—4

l4A*8534*5 U**+’.

—

O o,*, 4 €444 544*4 8*0*8 44

4044484 44*14

4* €4.444,44. 443

a — 4-
— 80*4*444-

€4453444444 4 40*44 4*4444*04* 443458 4 ‘04.44
«€04444 t 4*54

p*c0*tL *40*0. €44440. 44

0* 484544504 os O3po? 40 3*4 10*44 444 4440*’
444*8*4 4

3441s

ascciaçâo NOS lança 8404*0 poojeto 44,4 jamelio
‘NOS estamos Mak(a pe€1n3. com i*€SCYÇÔ.S abeotas

‘44

*24* 4*4434444 054*47*44404450 a’e.OØ’ a

*OcO .44 44474 paz 4*44814710*4131*4*244

404*40 4,04,
— a 44. a 850444*

— — 4*47 44040444447 a
44_La

4444n*_4 8445*4*0444*44*40441*7404*

*444. —, 44*414—40 444*403* 4470-1404

4 *455040 5* 444444*4*444* S04da1 574444*

44444*834
*444474 da 37*440440 *01 44*4*444 444*8*47*

8*4*5*4 4444*48*44*40

Perto!
4 444*

••‘eo*445455 *4,143.,

Página 65 de 87



—

fl5 Relatório e Contas
Ano 2021

Angariação de Fundos

Ao nível da Angariação de Fundos a aposta em 2021, impulsionada - não esqueçamos

- por via do trabalho na área de Comunicação, focou-se na possibilidade de captar

doadores por mais e diferentes vias. O que se pretende é que as mesmas se

complementem, sendo este um trabalho que teremos que manter e aperfeiçoar.

/7

Donativos

4 4Chamadasde \ \. /
1 vaiar 7 Consignaçao

delRS
Acrescentado

.1 7/

/ _/ /_
7 __\ FORMAS \ 7

Multas DE Apoios
Judiciais Patoci n’os) . APOIAR 1 1

N /

----

-
A

/ _\ /
7 Subsidios ou 7

i Eventos e -- - Financiamento
1 campanhas j — —. /

-, Aquisição de /
/1/ Produtos /

Artesanais

ou
de

Merchandising - -

Toda a captação, envolvimento e fidelização é um trabalho intenso, seja qual for a parte

interessada visada: seja na procura de clientes que prefiram os nossos «serviços)), que

são, na verdade, respostas aos problemas de pessoas com filhos ou familiares com

necessidades; seja relativamente a associados da comunidade a quem solicitamos uma

quota e merecem acompanhamento; seja relativamente a um doador que também

requer uma relação que justifique o seu investimento pontual ou para que se torne

regular; seja referente a um voluntário que nos dá o seu tempo e requer ser motivado;

seja relativamente a fornecedores ou parceiros (financiadores, investidores ou

inclusivos) que necessitam de uma demonstração e projeção de resultados para as duas

partes e, neste último caso, de uma avaliação da parceria dinamizada ou das atividades,

eventos ou projetos financiados.

Tudo se resume a uma tentativa permanente de:
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Terminado o ano de 2021, ficou comprovado que conciliar o investimento na

Comunicação e na Angariação de Fundos continuam a ser caminho, pois permitem, em

simultâneo:

- gerar conhecimento sobre a nossa Causa:

- justificar o investimento na captação, formação e desenvolvimento dos nossos

profissionais em geral, por forma a demonstrar através dos conteúdos divulgados o bom

trabalho realizado com quem apoiamos:

- e continuar a angariar fundos, abrindo mais canais para o efeito e definindo em quais

mais apostar para apresentar visualmente resultados em relatório.

É preciso continuar todo o trabalho de ouvir as partes interessadas por diferentes formas

de captar opiniões — reuniões, conversas de corredor, eventos, questionários,

reclamações, elogios e sugestões, conversas formais ou informais, ou outras — pois as

mesmas permitem melhor sentir o que se se passa na instituição e à volta dela. Para

melhor planear, melhor fazer e responder da melhor forma aos vários intervenientes no

nosso dia a dia.

Assim temos que continuar, pois sabemos que os resultados - e também nestas áreas

assim o é - não se revelam num curto período de tempo. Isto sobretudo com poucos

recursos humanos face aos que o Governo e a Segurança Social deveriam providenciar

também para Serviços Administrativos ou de Apoio à Gestão e à Sustentabilidade, na

qual se enquadram as áreas de Comunicação e Captação de Fundos. Além dos

resultados demorarem tempo a se tornarem visíveis, na verdade para se refletirem em

números têm que envolver pessoas que os tornem reais.
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RELATÓRIO DE GESTÃO NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAiS E TECNICOS
DO ANO 31-12-2021 PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

(montantes em EURO)

1 - Introdução

A NOS -ASSOCIAÇÃO DE PAIS ETECNICOS PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE, com sede socialem R Aquiles de Almeida n 1,Santo

André 2830-226 Barreiro, com um capitaL sociaL de 106.463,48€, tem como atividade principatAtividades de apoio social para
pessoas com deficiència, sem aLojamento. O presente reLatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os
resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2021.

O presente relatório é elaborado ros termos do artigo 66° do Códgo das Sociedades Comerciais (CSC) econtem uma exposiçãotiet

e claa da evoução dos negócios, do semperho e da posicão da NOS - ASCIAÇAO DE PAIS E TECNICOS PARA I\TECRACAO DO

DEFICIENTE, proceoendoa uma aráJse equilibrada e global da evolucão da atividade, dos resultados e da sua posição financeira,
em conformidade com a dimensão e conlexdaoe oa sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e icertez com
que a rnesrr.a se defronta.

2 - Enquadramento Económico

A pandemia causada pelo COVID-l9fez mergunar o mundo numa p-ofunda crise sociale económica. As sucessivasvagas de infecão

e as restrições sanitárias fizeram oe 2020um período negro do ponto de vista aos mercados globais. O ano fechoucom grandes
,nce-lezas emrelação ao futuro, com a variante DELTA a surgir na reta final e a causa- mais problemas para todos os países.

Assorucõescomeçaram a crtega’em2021 como surgimento cas vac.nas contra o COVID-19.Estas novas armas de combate à

pandemia permitiram um reabrir tímido de vários setores e atividades e o início do caminho de retoma económica. À medida que as
taxas de vacinação foram aumentando, também os principais indicadores económicos foram melhorando. As perspetivas do futuro
tornaram-se mais otimistas com a perceção crescente de que os piores cenários projetados para aos próximos 5 anos talvez não se
viessema realizar.

No entanto, nem tudo correu como idealizado, segundo os especialistas, um dos maiores legados da pandemia COVID-19 será o

aumento das desigualdades económicas e sociais entre países e concidadãos que se fará sentir durante largos anos, facto que se veio
agravar com a desigualdade de acessos às vacinas.

A nova variante OMICRON, que fez disparar os casos de infeções, numa altura em que grande parte das populações já se encontrava
vacinada veio obrigar ao recuo nas medidas de desconfinamento em diversos países, trazendo de volta uma incerteza, já familiar,
com a que se fez sentir em 2020. Por fim, a recusa da vacinação, por parte de um número considerávelde pessoas emdiferentes
países (ex. EUA), dificultou o combate a esta doença.

Em suma, 2021 fechoucom fortes sinais de uma recuperação económica que se deverá manter em 2022, esperando-se que abrande
nos anos subsequentes. No entanto, ficou claro que novas variantes e constrangimentos na vacinação das populações continuam a
serameaças reais ao regressoà normalidade.

2.1 - A Nível Internacional e Europeu

Mundo

O ano de 2021 ka marcado peÇa recuperarão económica face á queda drástica reg.staoa em 2020. No entanto, esta recuperacão veio
acentuar as oivergências entre os países mais cesenvolvidos e as economias mais frágeis. O acesso desigual às vacinas e a
capacidade económica das oiversas regiões foram as grandes razões oeste afastannto de readdades.

O primeiro indicador da recuperação económica de 2021 foi o crescimento da economia mundiaL o FMI coloca este crescimento nos
5,9% ao fechar de 2021. No entanto. estevator é mais modesto do que a orevisões inicialmente feitas a meio do ano. A revisão em
baixa deve-se à dsrupção oas cadeias de fornecimento, que afetou rraioritariamente as econom as mais avançadas, e à evolucão oa

pandernia e surgimento de novas variartes, que afetou todos, mas em esoeciaLas economias emergentes e em desenvoLvimento.

No seguimentodeste aumento. também o P18 dos pasestendeu a aumentar, O gráfco abaixo ilustra a variação do PIB reaL em °k,
das grandes regiões do mundo.

Direção
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Após a queda, a nívetmundiaL de -4,3°/D registada em 2020 o FMI aponta um crescimento do P18 global de 4,8% em 2021. Como
demonstrado no gráfico, todas as grandes regiões do mundo acompanharam esta tendência. Uma das razões para o crescimento da
economia gfobate para a evolução do P18 foi o crescimento do comércio mundiaL Segundo o FMI, o comércio aumentou 10% face ao
ano anterior.

No entanto, as mesmas instituições que apontam estes dados alertam que muitos países, nomeadamente os que estão mais
dependentes do setor do turismo, continuam a enfrentar mais dificuldades. Isto porque 2021 foi também marcado pelo domínio de
novas variantes do vírus SARS-CoV2, mais cancretamente a variante DeLta que dominou grande parte do ano, e a Omicron que surgiu
já no seu finaL e que se têm demonstrado mais perigosas ou mais difíceis de conter que o vírus originaL mesmo com a aceleração da
vacinação. Como tal, quase todos os países assistiram a novas vagas da pandemia e à manutenção de medidas sanitárias que
continuaram a afetar em especialalguns setores.

Outro dos indicadores que disparou em 2021 foi a inflação que bateu recordes em muitas regiões, como é ocaso dos EUA que
registaram uma taxa de 6,8% no final de 2021, sendo que não se assistia a um valor tão aLto no país desde 1968.0 aumento dos
preços tem, em grande parte, a ver com o aumento do consumo privado ao mesmo tempo que a oferta diminui fruto dos
constrangimentos nas cadeias de fornecimento. O setor onde a subida dos preços foi mais acentuada foi o da energia.

Contrariando a tendência de comportamento iguaL entre regiões está o desemprego. Em 2020, a taxa atingiu os 7% na Europa e os
8,1% nos Estados Unidos. Para 2021, projeta-se que os Estado Unidos registemuma melhoria acentuada deste indicador, reduzindo a
taxa para os 5,4%. Por outro Lado, a Europa mais desenvolvida enfrentará um agravamento do mesmo, com a taxa a crescerpara os
7,3%.

Por fim, a gráfica abaixo apresenta a evolução das taxas de câmbio ao tongo de 2021 tendo em conta a taxado dia 15 de cada mês, ou
do primeiro dia seguinte dispaníveL
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É possível ooserva que ao longo de 2021 o E’jro sofreu uma desvalorização em reação ao d&ar americano e à Libra británica, sendo o
primeiro cenáro o mais acentjadc.

Europa

A Europa observou, ao longo de 2021, uma recuperação económica impulsionada pelo aumento das taxas de vacinação. Os pacotes

de apoio à economia dos diversos países permitiram evitar o colapso do setorempresariaL levando assim à manutenção de diversos
postos de trabalho e faciLitando o caminho de recuperação a percorrer nos anos vindouros, Mesmo assim, continua a exislir muita
incerteza sobre o futuro, fruto das novas variantes COVID-I9 o das sucessivas vagas de infeção.

TaLcomo no cenário mundiaL o primeiro sinalde recuperação é o crescimento da economia. O FMI indicava umcrescimento de 5,2%
para as economias europeias mais avançadas, e de 6% para as emergentes e emdesenvolvimento, em2021.

Também como no cenário mundiaL a zona euro viu disparar a taxa de inflação que, segundo dados do Eurostat, atingiu os S°/o em

dezembro de 2021.A subida dos preços fez-se sentirem especialno setor da energia, que apresentou uma inflação de 26°/oem
dezembro. Já mencionada como uma das principais razões para a subida dos preços estáa redução da oferta em conjunto com o
aumento da procura, consequência do desbloquear das poupanças acumuladas durante a pandemia.

Este aumento traduziu-se num aumento do consumo privado de 3,3°/a que contrasta com a queda de -8°/a registada no ano anterior. E

no aumento do consumo público de 2,7°/a face aos 1,2% registados em 2020. As importações e exportações da zona euro também
dispararam durante 2021.Apás terem caído -9,4% e -9,5°/a respetivamente, apresentam agora um crescimento de 7°/o e Y,3°/o.

Ao nível do desemprego, os 7% registados na Europa traduziam-se em setembro de 2021 em 14.324 milhões de ssoas sem trabalho
na união europeia, dos quais 12.079 milhões na zona euro, o que corresponde a um decréscimo de 2.054 e 1.919 milhões
respetivamente. Do tota, dos oeserrregados oa zona euro, 16% são jovens (menos de 23 anos). “la oivisão ente géneros, são as
niilheres as mais penalzadas, com uma taxa de desemprego ndio de 7%, com os homens a apresentarem tura taxa média inferior

de 6,5%.

Principais Mercados Estrangeiros

China

O Worldbar,k estima que o P13 oo mercado chinês tenhaaumentado 8% em 2021, em ünna com o crescimentogenerajzado
registado nas outras regiões do mundo num ano de esforços por parte ao governo ch nês para desaEavancar as suas empresas e
diminui° o risco financeiro do setor empresariaL

O desemprego registou uma queora, com as previsões a apontarem para um fechode 2021 com uma taxa inferior a 4’/, nijito
próxima dos valores registaoos em pré-pandemia.
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O consumo privado disparou em 2021, tendo crescido 10,2%, em contraste com o recuou de -1,7% registados em 2020. Também o
consumo publico aumento 6,8%. A inflação desacelerou, após atingir os 2,5°/a em 2020, o ano findo deverá ficar pelos 0,9% segundo
dados do WorLdbank.

EUA

O FMI prevê que o PIB dos EUA aumente 6°/a em 2021 após ter registado uma quebra de -3,4% em 2020. Foi Lançado um plano que
visa um aumento de gastos por parte do governo na casa dos 4,3 triliões de dólares ao longo da próxima década para estimular a
economia. Grande parte destes gasros rem emvista o combate à desigualdade e investimento em educação e melhorias do capital
humano.

O ano de 2020 fechou com uma taxa de desemprego de Bj%. as previsões apontam para que esta taxa caia para os 5,4% no final de
2021.Também conseouênciado plano de medidas mencionado anteriormente.

Estima-se que o consumo prvado tenhaaumentaco 8.2% em 2021, este aumento é fruto da recuperação económica, e é acentuado
pela quebra registaoa em 2020.0 consumo público manteve-se constante, com os 2% regisrados em 2020 a permanecerem
inalterados.

2.2 - A Nível Nacional

Após um. ano de 2020 marcado po urna s:gnificativa contração económ ca, fruto da pandemia COVID-19 e das subsequentes rredidas
de contençãosanitárias, 2021 fica marcado pela n’lexão de grarde parte das tendências de descida registadas no ano anterior.
Contudo, o ano findo fica ainda marcado por sucessivos avanços e retrocessos na abertura da economia, bem como pela incerteza
que os mesmos trazem às empresas e aos cidadãos.

Com base nas previsões de fecho do Banco de PortugaL Portugal fecha 2021 com um aumento do PIB de 4,8% face ao valor de 2020.
Este crescimento é em parte consequência da excecionatmá performance da economia no ano arterior, fruto da pandemia e das
medidas de combate à mesma, que condicionaram a atividade económica. Contribuíram para o crescimento do PIB o c”escimentoda
procura interna de 5,1% etambém as importações e exportações oue recuperaram face ao ano anteriou registando um crescimento
de 10.3%e9,6% respetivamente.

Ao fechar do 3T de 2021 a capacidade de financiamento da economia portuguesa tinha aumentado para 0,4% do PIO, um aumento de
0.3 p.p. emretação ao trimestre anterior. Por sua vez, a capacidade de financiamento das famílias, no mesmo período, diminuiu para
4,9% do P16.

RENDIBILIDADE DAS EMPRESAS

No final do 2°trimestre de 2021 o setor empresarial registou um aumento de rendibilidade, superando
homólogo, mas encontrando-se ainda abaixo dos registados em 2019, antes do início da pandemia.

.J,

os valores do período

41 2020 li’ 2021 2T 2021IT .2019 2T 2019 31’ 2019 41 2019 11’ 2020 21’ 2020 31’ 2020
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O investimento empresarial em termos nominais (FBCF empresarial) aumentou 4,9%. As principais contribuidoras para este
crescimentosão as empresas do 4° (mais de 500 pessoas ao serviço) e 30 (entre 250 e 499 pessoas ao serviço) escalão.
Inversamente, foram as empresas do 1° escalão (menos de 50 pessoas ao serviço) que mais contribuíram negativamente, refletindo
urna contração do ,rveslmento empresarial de -16.2%.AnaLisando por setores, os pincipais responsáveis pelo crescimentosãoos
setores de atividades irarceiras e de seguros (cortribjtc de 2.2 p.p. e vaiação de 38,%) e transportes e a’mazenagem (contributo
de 2.1 p.p. e variação de 42,9%). Por oposição, os setores de comércio por grosso e a retalho: repatacão de veículos automóves e
motociclos (-1,8 p.p. correspondentes a -9.6%) e constnjção (-1,6 p.p. coresoonoentes a -30,6%) reg staram os maices decréscimos
de investimento.

Quanto ao desemp-ego, segundo oados do INE, no 3T de 2021 foi registada urna taxa de 6,1%, representanco uma oueda de 1,9 o.p.
face ao período nomóogo, e fazendo oesta, a taxa mais ba xa dos últimos 10 anos, inferior em 0,2 p.p. à registada no mesmo
trimestre de 2019. pe’íodo cé-pandemia. Esta queda traduz-se ruma diminuição ca população cesempiegada em8S mil pessoas
face ao mesmo trimestre do ano anterior, oa.xar.do o total para 318,7 mil pessoas. (valo mais baxo da década). Na mesma Ur.ha, a
população ativa atingiu o valor mais alto da década, atingindo os 4,787 milhões de pessoa empregadas.

Segundo a projeção do Banco de PortugaL tanto o consumo privado como o consumo público registaram aumentos de 5% e 3,3%
respelivamente, com o IHPC a registar uma taxa de variação média de 0,9%.

No que toca ao sistema bancário, segundo dados do Banco de PortugaL até ao último trimestre de 2021, a rendibilidade do ativo

(BOA) aumentou 0,31 p.p., face mesmo período do ano anterior (para 0,46%). A rendibilidade do capital próprio (ROE) aumentou 3,7

pp., situando-se em 5,4%. O aumento da ROA deveu-se à diminuição das imparidades para crédito e, em menor grau, ao aumento
dos resultados com operações financeiras. O custo do risco de crédito diminuiu 0,63 p.p., para 0,37%, após o aumento significativo
em 2020 associado ao surgimento da pandemia.

No final do 3T de 2021 a dívida pública equivaLia a 131,4% do PIB o que equivale a 271,2 miuiões de euros.

3-Análise da Atividade e da Posição financeira

No período de 2021 os resui.tados espenar uma evolução positiva da atividade desenvolVda pela empresa.

De facto, o volume ce negócios atingiu’ umvaLor de 317.436,6’ €, representandouma variação de 10,05% ‘eativamente ao ano
arte rio r.

A evo,ução dos -end remos é apresentada ro gráfico seguinte:

-
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317.436,61

VoLume de negócios

A estrutura dos rendimentos encontra-se distribuída do seguinte modo:

Dez 2021

2.714.696.86

Vendas $ Prestacão de Servços

08,28

316.428,33

Outros Rendmen:os

Os outros rendimentos evoluíram favoravelmente (+158%), uma vez que passaram de 2 343 864,24€ de 2020, para 2 714 696,86€
em 2021.
Para este crescimento contribuiu a rubrica de Subsídios, Doações e legados á exploração, com uma evolução positiva de 17,5% , já
que atingiu 22615484,89 €em 2021, contra 2226977,45 €.
A rubrica de outros rendimentos e Ganhos evoluiu desfavoravelmente, pois passou de 116 886,70€ para 99.211,97€ (-15.1%), expucada
em grande medida pela redução da sub rubrica imputação subsídios ao investimento que passaram de 81 033,14€ para 71 352,65€.

Relativamente aos custos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura:

Dez 2019 Dez 2020 Dez 2021
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Custo da mercadoria vendida e matéria
1819346

C-On:urfliO3

Fornecmen:os e servicos externos -

Gastos com pessoat

Outro: gastos e perdas j19.794.91

Castos de depreciação e amortização 120.316.50

Juros e gasto: simitare: suportados 2.251.94

Dez 2021

NOS -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS
PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

Wu1.

Abaixo representa-se o peso retativo de cada urna das naturezas de gastos incorridos no totat dos custos da entidade:

72 32

2l,9, -

Dez 2021

07*

.50’-

o

Custo da mercadoria vendida
e matéria consumda

S
Forrwcirnenros e :ervico:
externos

Gasto: sOm pessoal

Outros gasto: e perda:

Gastos de depreciação e amortização

Juros e gastos srnLares
suportados

Em resumo, os custos totais registaram-se um crescimento de 12,]°/ de 2020 para 2021, já que passaram de 2 668 687,44€ para

3.008.833,34€. Este crescimento é inferior ao crescimento dos rendimento totais (+15,8°/a).

Por rubrica, registaram crescimentos em Matérias consumidas, Fornecimentos e Serviços externos Gastos com Pessoa e Outros

Gastos. respetivarnente em 37.6%, 14.0%, 14.9% e 95.7%.
E de reatçar a red’xão da rubrica de Castosde Depreciacãoe deAmortização que passoude 161 959,55€ para 120316,50€ (-25.7%)

em co9seouência ce sn etevado numero de ativos terem ficado totainnte arrcmtizados em 2020. romeadamente equipamen:o de
transporte e equipamentos informáccos.

e ca o

. ç
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No que diz respeito ao pessoaL o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o
respetivo n° de trabalhadores e contratados ao abrigo da medida emprego-Inserçáo.

Gastos com Pessoal
N° Médiode Pessoas

Gasto Médio por Pessoa

PERÍODO
Dez 2019 Dez 2020 Dez 2021

1.785,620,59 1.906.219,43 2.189.989,63
120,00 130,00 131,00

14.880,17 14.663,23 16.717,48

O aumento significativo de gastos com pessoaLe também o aumento do gasto médio por pessoa são justificados, essencialmente,
pelo crescimento da atividade, nomeadamente com pessoal altamente quaüficado para o Protocolo do Rendimento Social de
Inserção, o projeto COMSIGO CLDS 4G, Projeto Recomeçar e os projetos em parceria com o IEFP de reforço das equipas das
respostas sociais devido às consequências da Pandemia.

Na sequênciada exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes
vaLores de EBITDAe de Resultado Líquido.

369.36

-36 4 4

De 2019 Dez 2020 De2 2021

Naturalmente e de acordo com a evolução das componentesjá referidas anteriormente, também o EBITDA registou uma evolução
positiva, invertendo uma serie de valores negativos

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a
seguinte evolução ao níveldos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:
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Dez 207?

24 3%

Regista-se uma evoLucão negativa (não significativa) destes indicadores e consequência do acréscimo do passivo
supelor a acréscimo do ativo corrente

corrente ter sido

De uma forma detalhada, pode-se avaüar a posição finanre.a da entidade através da anáLise oos seguintes tens de balanço:

Ativo não corrente

Percentagem ativo não corrente

Ativo corrente

Percentagem ativo corrente

Tota’ ativa

CapitaL Próprio

Percentagem Capital Próprio

Passivo não corrente

Percentagem passivo não corrente

Passivo corrente

Percentagem passivo corrente

Total Capital Próprio e Passivo

4 - Proposta de Apticação dos Resultados

PERÍODO
Dez 2020

2.338.53360
84,70%

422.392,31

2.303.270,65
87 96%

506.834,68
78,04%

A NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE no período económico findo em 31 de dezembro de

202: reaLizou um resjLtado líquido de 23.300,13€, propondo a sua transferência para ResLtados Trans tados

5 - Expetativas Futuras

5.1 - Cenário macroeconómico

Mundo

É esperado que a recuperação económica iniciada em 2021 se mantenha durante 2022, com a maior parte dos indicadores a
estabiLizar rns aros suosequentes, ainda q.ie paire uma grande incerteza sobre as consequncias da Guerra iniciada na Europa, que

Página: O /15
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Itens
Dez 2019

2.424.838,27
85,46%

412.551,30

Dez 2021

74,54% 75,30%

2.837.389,57 2.760.925,91 2.810.105,33

2.244.390,15 2.176.611,70 2.128.559,18
79,70% 78,84% 75,75%

7.291,35
0,26%

592.999,42 584.314,21 674.254,80

20,90% 276% 23, 99%

2.837.389,57 2.760.925,91 2.810.105,33
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poderá Levar à revisão embaixa dessa mesma recuperação. Como tal, segundo dados do FMI, 2022 deverá trazer um crescimento de
4,9% na economia gLobaL que estabilizará nos 3,3% nos anos subsequentes, ainda que estas projeções estejam muito dependentes
da evoLução da guerra na Ucrânia e também da própria evolução da pandemia na China, que poderá vir a ainda a reduzir mais as
estimativas para o seu crescimento e a impactar na economia mundiaL As projeções de médio termo das economias mais
desenvolvidas ultrapassam as existentes em período pré-pandemia, em grande parte devido às novas medidas em vigor nos EUA que
se prevê, venham dar um impulso extraordinário à economia.

Associado ao crescimento da economia globaL esperado está o crescimento do P18 das economias mundiais, como representado no
gráfico abaixo.

6

5

4

3

2

o

-2

3
4

-s

CRESCIMENTO DO PIB
—Eronorn,as Avançadas

—Mercados Emergantes e Econonsas em 0esenvo1vntrsto

—Mundo

É possívelobservar a tendência de manutenção do crescimento em 2022 e subsequente queda, neste indicador, essa queda é mais
marcada nas economias avançadas do mundo.

O indicador que mais preocupa as principais entidades financeiras é a inflação. Existe um elevado grau de incerteza sobre o seu
comportamento futuro dado que ninguém consegue prever exatamente a evolução da pandemia e o potencial surgimento de novas
variantes. No entanto, espera-se que esta cresça acentuadamente em 2022. As previsões variam entre instituições, mas todas
apontam para um valor superior a 2%.

Este crescimento deve-se a um leque vasto de fatores. As disrupções das cadeias de fornecimento deverão continuar pelo menos até
meio do ano, diminuindo a oferta e fazendo subir os preços dado o aumento esperado do consumo das famílias. O setor das energias
foi onde ocorreram as maiores subidas de preço em2021 e a tendência manter-se-á em 2022, com este setora liderar as subidas de
preços. Adicionalmente, a falta de mão-de-obra que se tem feito sentir em alguns setores, coloca uma pressão sobre os salários e
custos das empresas o que também deverá contribuir para o aumento de preços esperado.

As previsões do FMI indicam que o emprego é dos indicadores que irá apresentar a recuperação mais lenta nos próximos anos. São
apontadas como principais razões para esta evolução lenta, os apoios extra dados aos desempregados que em conjunto com receios
de regressar aos escritórios levam muitos a ficar em casa, a evolução da automação e automatização de processos que reduz os
requerimentos de capital humano. Este compartamento é esperado tanto em economias mais desenvolvidas como nas emergentes e
em desenvolvimento, teorizando-se que a COVID-19 levará a um aumento de desigualdades sociais nas sociedades e a um aumento
de tensão entre classes.

Europa

Fruto de uma recuperação económica mais rápida do que antecipado, era esperado que o PIB da zona euro aumentasse 4,4% em
2022, no entanto, tendo em conta a guerra na Ucrânia, este indicador deverá ser revisto em baixa, tal como os crescimentos
esperados
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para os quatro grandes países, ALemanha, França, Itália e Espanha de 4,9°/a, 3,7%, 4,2% e 5,1% respetivamente. Este crescimento
generalizado da zona Euro é impulsionado também pela expetativa da chegada dos fundos de recuperação e resibõncia. Antecipa-se
que o grande obstáculo ao crescimento em2022 sejao constrangimento das cadeias de oferta que continuaram a não conseguirdar
resposta ao crescimento da procura, bem como a eclosão da guerra na Uciánia

O crescimenro deverá abrandar em 2023 com as projeções do PIB a apontar para um crescimento de 2,4% na zona euro (25°/
Europa).

Tanto o consumo orivado como o público camnham ao lado da tendência de crescimento do P13. É esperado Que para as economias
mais avançadas da Europa o consurro privado cresça 5,9% e o consumo publico cresça 03%.

VARtAÇÃO (%) CONSUMO
Cansem,, Pur,,co •

.1 ÍijI 1
O mercado europeu sofre das mesmas pressões inflacionárias do resto do mundo, em muito derivadas ao aumento do consumo já
mencionado, enquanto a oferta continua limitada por várias talhas nas cadeias de abastecimento. O Banco Central Europeu, que
previa em setembro uma taxa de inflação de 1,7% em 2022, revisitou esse valor em dezembro, aumentando a taxa de infLação
esperada para os 3,2%.

Ao contrário dos outros bancos centrais, o BCE mostrou-se confiante que este seria um aumento temporário e, como taL não pLaneia
fazer ajustes às taxas de juro como o Banco de Inglaterra, nem fazer ajustes de poLítica monetária, nemá sua política de estímulos à
economia, como a Reserva Federal dos EUA.

O principal setor motor desta subida na Europa é o mesmo que no resto do mundo, o setor das energias. No entanto, é esperado que
o setor vá estabilizando ao longo do ano, juntamente com a taxa, e que em 2023 estavolte para valores na casa dos 2%.

Quanto ao desemprego, a recuperação prevê-se mais lenta. No geral das economias mais avançadas da europa, prevê-se que a taxa
de 7,3°/o atingida em 2021 se mantenha em 2022, sendo mais alta considerando apenas os países da zona euro, 8,1% em 2022 para
este grupo. O comportamento do desemprego é também desigual entre países, a ALeman ha espera conseguir uma descida da taxa de
desemprego de 3,7% para 3.6% em 2022, ao mesmo tempo antecipa-se que a Itália venha a observar um agravamento da taxa dos
I03%para os 116% em2022.

Fruto da pandemia a zona euro viu agravara sua aívida bruta. Nos 5 anos pé-parcemia es:a tinha vinoo a descer dos 928% em 2014
até aos 83,7% em 2019, no entanto, em 2020 este valor cisparou para os 97.5%. Em 2021 ainda se assistiu a um agravamento deste
indicaoor oara os 989%, espera-se agora oue a situação se irverta, prevendose uma descida para os 96,3%em 2022. Esta tendência
decrescente aeverá manter-se pelo meros até 2026 once o valor da divida da zona euro deverá represenar92 2% co PIB totaL

Outros

China

As projeções apontam para urna desacelieração do crescirrErtodo PIB chinês, O país assistiu a um crescimentode 8% em 2021 qc
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deverá diminuir para os 5,6% em 2022. A tendência de descidatenderá a manter-se até pelo menos 2026 onde se prevê que o PIE
cresça apenas 4,9%.

No que toca ao desemprego, deverá observar-se uma descida dos 3,8% registados em 2021 para 3,7% em 2022. Esta quebra residual
está em Unha com a demora de recuperação deste indicador

E UA

As projeções indicam que o PIB dos EUA deverá aumentar 5,2% em 2022. Este aumento diminuirá consi deravelmente até 2026 onde
o crescimento deverá ficar pelos 1,7%.

No campo do desemprego os EUA deverão observar uma descida mais abrupta da taxa, derivado das medidas tomadas pelo
executivo, mencionadas anteriormente. Como taL, a taxa de 5,4% em 2021 deverá cair para os 3,5°/a em 2022. Um valor inferior 4,6
p.p. ao registado em 2020.

5.2 - Cenário Interno

O recente chumbo do orçamento de estado, e subsequente queda do governo, vieram trazer alguma incerteza sobre o futuro do país.
Não obstante, as previsões indicam que a recuperação económica iniciada em 2021 se deverá, peLo menos, manter, ou
potencialrnente, acelerar em 2022.

O conselho das finanças púbbcas português apresenta um sumário das principais previsões de crescimento do PIB em 2022.

CRESCIMENTO P18 2022 (%)
•:ons. nnanPub IMJn.Financ •FMI •Crm.Europ •ocDE •BdP

Todas as previsões apontam para um crescimento acima dos 5%. Segundo o Banco de PortugaL a tendência de crescimento que se
verificou em 2021 e que se espera que continue em 2022 é suportada pelos fundos da Europa e pela manutenção das condições
financeiras.

Mesmo assim, é esperado um desacelerar do crescimento em 2023 e 2024 para os 3,1% e 2%, respetivamente.

Associado ao aumento do PIB está o aumento do consumo privado, entre os 4,1% e os 4,8% para 2022 segundo as diversas
projeções. Este aumento deve-se à esperada Ubertação das poupanças que muitas famíbas acumularam durante a pandemia.
Também se prevê uru aumento do salário mínimo que Levará a um aumento do rendimento reaL disponíveLdos portugueses. A médio
prazo, o Banco de Portugal prevê uma desaceleração deste indicador, e que em 2024 o crescimento baixe para os 1,8%.

Quanto ao consumo púbUco, espera-se uma quebra acentuada, após ter crescido acima dos 4% em 2021, espera-se que cresça
apenas 1,4% em 2022 segundo projeções do Banco de PortugaL

Espera-se que as exportações aumentem 12,7% depois dos 9,6% registados em 2021. Este aumento deve-se em parte ‘a recuperação
do setor do turismo, que tem mostrado sinais de recuperação acelerada, mas cujo ponto de partida de 2020 era muito baixo. Ain da
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assim, a incerteza sobre o cenário de pandemia e sobre as medidas restritivas, nomeadamente no controlo de fronteiras, tornam as
previsões algo incertas. Por seu lado, as importações deverão desacelerar, após terem crescido 10,3% em 2021, deverão apresentar
um crescimento de 9,3% em2022.

É esperado que o crescimento económico de 2022 faça cair a taxa de desemprego, numa tendência que contraria a da Europa. O
Banco de Portugal aponta para uma taxa de 6°/a para 2022. No que toca a previsões de médio termo, prevê-se que a taxa continue a
cair, atingindo os 5,7D/ em 2023 e os 5,6% em 2024.

No meio oa recuperação, ,.rn dos indcaoo”es que levanta preocupação é a inflacão. Projeta-se que esta aumente dos 0.9% registados
em 2021 para 18% em 2022. Para este aumento contribuem principalmente o setor da energia e os combustíveis, cujos preços
deverão continuar a d’sparar. Adicionalsnente, registou-se uma redução da produção industrial fruto dos constrangimentos nas
cadeias de fornecmento e do aumento aos custos de pmdução derivado dos aumencos dos setores antenorrren:e mencionados.

Embora esta recução não tenha feito subir os preços em 2021, espera-se que possa vV a ter mais impacto em 2022, Os
constrangimentos nas cadeias de fornecimento não se têm feito sentirapenas no setor industrial, a diminuição generalizada da
ofela em corunto com o aumento esperado da procura é também razão para o esperado aumento oa infração. Por f m, o Banco de
Portugal alerta para o impacto cas pressões saiariais. Tanto pelo aumento do sa1kio mínimo já mencionado que fará aumentar o
rendimento d.sponívedas famílias, mas também pelas carências de mão-de-oura que se fazem sentir mesmo com o aumento do
emprego e que deverão, igualmente. conduzir a um aumento dos saários em 2022. Pela cost!va, o Banco Central Europeu veiodizer
que o aumento da inflação que se faz sentir pea Eu-opa, é temporário, e que 2023 já será um ano mais estáveL

ma das consequências mais relevantes da recuperação econámicaé o recuzir da divida píblica portuguesa. As previsões para 2022
apontam para uma dívida que corresponde a 122% do PIB no melhor dos casos, 128°/a no pior. Para 2023 é esperado que a tendência
de redução se mantenha e o valor fique entre os 119%e os 125%, em 2o24entre os 116% e os 119% e em 2025 entre os 114% e os 117%.

53 - Evolução previsível da associação

Perante o cenário macroeconómico apresentado e a situação da economia nacional, muito condicionados pela evolução da guerra e
da pandemia, prevê-se que no futuro próximo a Associação possavir a enfrentar uma crescente procura de pessoas em situação de
necessidade económica e social, sobretudo de pessoas vulneráveis. A pressão sobre as organizações sociais e sobre o Estado Social
irá aumentar. O financiamento público será seguramente mais criterioso e exíguo. A menor capacidade das famílias tenderá a agravar
a situação, pela redução do peso das comparticipações familiares no conjunto das receitas. As parcerias na intervenção social e a
otimização dos recursos locais disponíveis serão ainda mais necessárias. A inovação sociaL e os projetos conjuntos com parceiros
privados poderão vir a constituir uma área importante para a sustentabilidade da NOS.

6 - Outras Informações

A NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA INTEGRAÇÃO DO DEEICIENTE não dispõe de quaisquer sucursais quer no território
nacional, quer no estrangeiro.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas
Demonstrações Finance ras no terr do período económico de 2021.

Não foram realizados negócos entre a ent;dade e os seus érqãos de gestão. Não uiies foram concedidos quaisquer empréstmos.

A entdade não estáexposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos rnater,alrrente relevantes na sua posiçãofinancera e
na contnu”dade das suas ooerações.As decisões tomadas pelo órgão de gestãoassentaram em regras de pr’ência, pelo que
entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam serregularmente suportados pela entidade.

Não existem dívidas em mora perante o setorpúblico esrara..

Também não existemdívidas em nora perante a segwanca sociaL

No contexto atual da situação depandemia provocada pelo COVID-19e pela eclosão da guerra na Ucrânia, é previsívelque a
ativ dade futura da associacão sejaafetada.

0oireção

.
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7 - Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confança e preferência, em particular aos Utentes,
Associados, Clientes, VoLuntários e Fornecedores, porque a eLes se deve muito do crescimento e desenvoLvimento das nossas
atividades, bem como a nossa razão de ser.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço peLo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão
a sê-Lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade da NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA INTEGRAÇÃO
DO DEFICIENTE.

Apresenta-se, de seguda as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendemo Balanço, a Demonstração
dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações dos Fundos Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o
Anexo.

Barreiro, 23/3/2022
A Direção

ireÇâo
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1 - Identificação da entidade

1.1 - Dados de identificação

Designação da entidade: NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE
Número de identificação de pessoa coletiva: 50130B849
Lugar da sede social: R Aquiles de ALmeida n 1, Santo André
Endereco eletrônico; geral@nos.org.ot
Página da internet: www.nos.og.pt
Nattreza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas com deficiãnc’a. sem aLojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - ReferenciaL contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de \oimaização Contab lística
(SNC), as quais contempam as Bases para a Apresentação de Demonstrações z:nariceiras os Modelos de Demonstrações
Financeiras, o Códgo cc Contas e as \ormas Contaoil(st cas cc Relato FinanceVo (NCRF). Mais especificamente fo utijzada o
sistema para as Entidades ao Sector Não Lucrativo ES\J

Na preparacão das demonstrações financeiras tomou-se coma base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos
contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabiLísticos geraLmente aceites em PortugaL

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento
ou pagamento, As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou Liquidados são reconhecidas em
“Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou
Uquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

- Materialidade e agregação
As Unhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade
não definiu quaLquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos irens de balanço e da
demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer
ren&mento. ambos vice-versa.

- Comparabilidade
As políticas contabibsticas e os critérios de mensuracão adorados a 31 de dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na
preoaração das cemonstracões f nance ras em 31 ce dezembro de 2020.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

Direço Contabilista cernricado N’ 13182
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- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do babnço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são reftetidos
nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente retevantes após a datado balanço, são divuLgados no anexo
às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido,
os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio
em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de “juros e
rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos similares suportados” se desfavoráveis, quando retacionados com
financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se
desfavoráveis, para todos os outros satdos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade
acumuLadas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de
vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As
beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no irem de
ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de “ativos
fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto taL por não se encontrarem em
estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de
venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos
resultados no item “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias,
respetivamente.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações e das perdas por imparidade acumuLadas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são
reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir
razoavelmente o seu vaLor.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de desenvolvimento
são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e
para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes
requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta
em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os
estabelecem.

Direçã - contabilista certificado N” 13182
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Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- Investimentos financeiros

As participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo subsequenternente ajustadas por perdas
por imparidade. Os dividendos recebidos e as coberturas de prejuízos efetuadas são registadas diretamente em rendimentos e
gastos. respetivamente.

- Imposto sobre o rendimento

A Entidade está isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletvas (IRCi

- Inventários

As mercador as, “natérasprimas subsioiárias e de consjr”o encontíam.-se valo”zadas ao custo oe aquisicão. o qua é in ferior ao
valor de reatizacão, pelo que não se encontra registada oualqrier pe’da por impar dace po depreciacão de inventários.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que incJi o custo dos rnarer ais incorporados,
mão-de-obra oireta e gastos de produção consderados como normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos
admin i sua tivos

- Clientes e outros valores a receber

As contas de “Clientes” e “Outros vatores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por
imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia
recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este itern inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incLuídos na rubrica
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de
câmbio à data de fecho,

- Provisões

A Entidade analisa com reguLaridade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações tuturas. Embora
com a sjb]etiv dade inerente à oeterminação da probabiLdade e montante de rectzsos necessários para cumprimento destas
obrigações futuras, a gerência procura sustenta” as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, oue não vencem juros, são registadas pelo seu valor nomi-’al. queé
suostancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido tíquido de comissões com a emissão desses er,présrrnos.

Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância
do regime da perocizacão económica.

Oireção contabilista certificado N” 13182
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Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a
liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluíclos em passivos não correntes pelas
quantias que se vencem para além deste prazo.

- Locações

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras, se através deles forem transferidos substanciaLmente todos
os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou, caso contrário, como locações operacionais.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são
contabilizados reconhecendo o ativo fixo tangíveL as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas poLíticas
anteriormente referidas para esta tipo de ativo, e as dívidas pendentes de Liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato.
Adicionalmente, os juros incLuídos no vaLor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na
demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados
durante o período do contrato de locação e de acordo com as obrigações a este inerentes.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende ojusto valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade
normaL da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 12- Rédito da Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido
razoavetmente mensurável, é provávet que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma
venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a
que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em
dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas
Líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo vaLor, quando existe urna garantia suficiente de que o subsídio venha a ser
recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incLuídos no item de “Outras
variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo
período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em
resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.2 - Alterações nas poLíticas contabilísticas

Não ocorreu quaLquer aLteração na poLítica contabilística.

Direção contabitista certificado N°13182a
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3.3 - ALterações nas estimativas contabilísticas

Não ocorreram alterações nos critérios das estimativas contabilisticas

4-Ativos fixos tangíveis

4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.11 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro
seguinte:

AFT - Bases mensuração e métodos depreciação:

Descrição Base Mensuração
Metodo

Vida Útil Taxa Depreciação
Depreciação

‘errenos e ‘ecursos raturas Custo de aqu sicão \*A. ‘LA ‘LA.

Edif e os e outras construcões custo de aquisição suotas corstantes 50 anos 2%

Equipamerto básico Custo de aquis!co-o quotas corstantes la 6 ares 16,66% a 00%

Equipamerto de Varspeite Custo de aquisicão quotas corstantes Saros 20%

Equipamerto adm,r s:”arivo custo oe aquis cão quotas constantes ia 6 aios 666% a 100%

EqJparrertos bioLógicos ‘LA \A NA NA.

Otros a: vos f,xcs targíve s Custo ce aquis cão quotas constantes 1 a 6 aios 1666% a 00%

A em dade não detentora ce bens co património histórico, artístico e culturaL

412 - Reconciliação da quantia escriturada no ini&Jo e no fim do período, conforme quadro seguinte:

A:’vos fxos tagíves - movnien:os do período (ESNL1

Descrição
Terrenos e Edificios e Equipamento Equipamento P°?.° Equipamentos

Outros AFT AFT em curso
Adiantament TOTAL

basico de transporte bot6gicos os AFT
naturais construções o

Vato’ orlo 00 1870492 2.702.947.49 ‘53.086.66 4226188 31&469.Os O CC 698.96 3493.20 0,00 3 624956
19100

Decrec:açoes
000 3394269 ‘37 ‘0 19 3846583’ 230.962.69 0.00 6.69237 0,00 0.00 ‘.3’8,56078

ac’u’utadas . -

Saldo no início do 18.704,92 2.163.804,80 15.982.47 36.609.04 37.506,36 0.00 289,59 3.493,20 0,00 2.216.390.38
periodo
variações do

0,00 -26.509,46 16.843,63 823,92 -5.745.84 0.00 1.183,70 -2.324,70 0,00 -15328,75
perodo
Total de aumentos 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Totaidiminuições 0,00 55.505,04 6.381,77 20.310,69 11,320,50 0.00 633.77 0,00 0,00 94.151,77

oeprec.acões
0.00 55.806,04 6.32,77 20 30,69 ‘.320.SO 0.00 633.77 DCC 0,00 9c3’,77

penedo
Outras ,

, 0,00 28.995.58 23.225,40 21.134,61 5.574,66 0,00 1.817,47 -2.324,70 0,00 78.423,02
transferencias
Satdo no fim do 18.704,92 2137.295,34 32326,10 37.432,96 31.760,52 0,00 1.473,29 1.168,50 0,00 2.260.661,63
penado
Lolor&ute no fui,

/8704,92 173/93107 176 3/2.06 442.402,49 324.041 71 0,00 8.799,43 1/6850 0,00 3703374,18
do penado
Depreciações
acurnu/udas no tini 0,00 594647,73 /4348596 404969,53 292.283/9 0,00 7326,14 0,00 0,00 /44271255
do período

Direção . Contabiusta Certificado N’ 3182
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Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL) - Quadro Comparativo (Dez 2020):

Terrenos e Edificios e Equipamento -

Descrição recursos outras administratív Outros AFT AFr em curso Adlantament TOTAL

Valor bruto no
18.70492 2.702.947,49 135207,30 396.795,17 304.71895 000 6.981,96 0,00 000 3.565.355,79inicio

Depreciações 0 484.217,56 132.990,02 347.565,76 253.113,03 0,00 6330,31 0,00 0,00 1.224.216,68acumuladas
Saldo no início do 18.704,92 2.218.729,93 2.211,28 49.229,41 51.605,92 0,00 651,65 0,00 0,00 2.341139,11penodo
Vações do

0,00 ‘54.925,13 13.765,19 -12.620,37 -14.099,56 0,00 -362,06 3.493,20 0,00 -64.748,73

Totaldeaumentos 0,00 0,00 17.879,36 35.970,00 13.750,10 0,00 0,00 3.493,20 0,00 71.092,66
Aquisições em

0,00 0,00 17.879,36 35.970,00 13.750,10 0,00 0,00 3493,20 0,00 71,092,66primeira mao
Total diminuições 0,00 54.925,13 4.114,17 48.590,37 27.849,66 0,00 362,06 0,00 0,00 135.841,39
Depreciações do

0,00 54.925,13 4.11417 48.590,37 27.849,66 0,00 362,06 0,00 0,00 135.841,39periodo
Saido no fim do

18.704,92 2.163.804,80 15.982,41 36.609,04 37.506,36 0,00 289,59 3.49320 0,00 2.276.390,38

Valorbrutono fim
18.70492 2.702.947,49 15108466 421267,88 318.46905 0,00 698796 1493,20 0,00 3.624.95776do período

Depreciações
acumuladas no fim 0,00 539.142,69 137.104,79 384.658,84 280.962,69 0,00 6.692. 37 0,00 0,00 7348.560,78
dopen’odo

4.2 - Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos, conforme quadro seguinte:

A entidade tem activos fixos tangíveis subsidiados por entidades oficias, nomeadamente através dos programas PARES, POPH e
Fundo Socorro Social que não podem ser vendidos

4.3 - Divulgações sobre ativos fixos tangíveis contabiLizados por quantias revalorizadas:

A entidade não tem ativos fixos tangíveis contabilizados por quantias revalorizados

5 - Ativos intangíveis

5.1 - Divulgações para cada cLasse de ativos intangíveis

51.1- Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de amortização e vidas úteis, conforme quadro
seguinte:

A. Intangíveis
- Bases mensuração e métodos depreciação:

- - Método . . . . -

Descriçao Base Mensuraçao
Depreciação

vida IJtii Taxa Depreciaçao

Goodwiii NA. NA. NA. NA.
Projetos de desenvolvimento NA. NA. N.A N.A

Programas de computadores custo de aquisição Quotas constantes 6 anos l6.óó°/o

Propriedade industrial NA. N.A N.A N.A

Outros ativos intangíveis N.A N.A NA. NA.

5.13- Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Direção Contabilista Certificado N°13182
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Ativos intangíveis - movimentos do penado (ESNL):

Projetos desenv Programas de Propriedade outros ativos
- Ativos

Adiantamentos
intan íveis em TOTALDescrição Trespasse otvimento computador industrial intangiveis g ar. Intangíveis

curso

TOTAIS ATIVOS
INTANGÍVEIS
Valo, biuro coral no fim do avo 0,00 156.771 68 000 0,00 0,00 0,00 15677168
período
.imo.’Anções aw.nuiadas

0.00 (.00 143.2958.’ 0.00 0.00 QÜÔ 0,00 ld32958
totais no fim aô sa’c.do

VIDA ÚTIL INDEFINIDA
Sa.co no iníc o do setcdo 000 0.00 0,00 0.30 3.00 3,00 0.00

Vetor quido no fim do 0,00 0.00 3.03 0.00 0.00 3,00 0.00 0.00
pe dc O o

VIDA ÚTIL DEFINIDA
Velocut.o ro indo 0,00 000 156.77168 0,00 0,00 0.00 0.03 ‘56.77.68

Amortizações acumuladas 0,00 0,00 II? 131.11 0,00 0.00 0.00 0,00 117.131,14

Saldo no início do período 0.00 0,00 39.640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 39,640.54

Variaçàes do período 0,00 0,00 -26.164,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.164,73

Total de aumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amo’: zações dc pe-’occ 0.30 0.00 26164.13 0.00 000 0,30 ‘3.30 26:64.73

Total diminuições 0.00 0,00 26.164,73 0,00 0,00 0,00 0,00 26.164,73

Saldo no final do periodo 000 0,00 13.478,81 0,00 0,00 0,00 0,00 13.475.81

6 - Custos de empréstimos obtidos

6.1 - Custas dos empréstimos obtidos capitalizados no período, de acordo com a respetiva natureza de ativos que
se qualificam:

A entidade não capitalizou custos com empréstimos

6.2 - Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa,
bem como os reconhecidos em gastos:

Financiamentos obtidas - desagregação:

Valor Valor Valor Não Total custos juros Taxa custos
Descrição contratual do corrente corrente anuais suportados Dlspéndios . - custos emp.c

capitallzaçao emp.ernanuais com ativo
empréstimo Empréstimo Empréstimo emp.obt. utilizada

apitalizados
gastos

emp.obt.

Empréstimos genéricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos específicos 445.203,51 27.825,20 1.291,35 2.251,94 2.251,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituições de credito e 445.203,51 27.825,20 7 291,35 2.251,94 2.251.94 0,00 0,00 0,00 0,00
sociedades financeiras
Totaldos Empréstimos 445,203,51 27.825,20 7,291,35 2,251,94 2.251.94 0,00 0,00 0,00 0,00

inancia’ne’tos obr,idcs -desaqegação -Quadro compara: vo Dez 2320:

juros
Valor Valor Vator Não Total custos Taxa custos

Descricão contratual do corrente corrente anuais
suportados Dispêndios . cUStoS emp.ccapitabzaçao emp.em

anuais com ativo
emoréstinio En’çréstimo Empréstimo emp.obt. utiti2ada

apitalizados
gastos

emp.obt.

Empréstimos genéricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Empréstimos específicos 445.203.51 55.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros financiadores 445.203.51 55.65040 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000

TotatdosEmpréstimos 445.203.51 55.650,40 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00

7- Inventários

íicado N° 13182
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7.1 - Polfticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fármua de custeio usada

Os nventáros são valorizados a preço de custo

7.2 - Quantia escriturada de inventários

Inventários - movimentos e informaçÕes adicionais:

8 - Rendimentos e gastos

81 - PoU icas contabiLísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para
determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

O édito compreende ojusto valor da convaprestação recebda ou a receber pea prestação de serviços decorentes da actividaoe
normal da inst tuição

8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Rêditc
- irformação por aLrezas:

8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

2.635.75

2 85 8’ 5. 39
0,00 5795

317.436,61 288.509,09

Ção contabiusta CertLflcao N° 13182

Mat. Primas eMercadorias
Subsid.

Descríço

APURAMENTO DO cuso DAS MERC, VENDIDAS E MAT.
coNsuMiDÁs
nveniárics i”iC a.s

cornp’as
Rectass icac2o e ‘eg.a’ zação de nvertá os
inventários rais

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumEdas
OUTRAS INFORMACÕES

Mat. Prim. eMercadorias
Total Período Sub. Per.

Per. Anterior
Anterior

Totat Per.
Anterior

0.00 ‘72.53 172,53 0.00 340,27 340,27
0.00 B.58,78 18.458,78 0,00 13.061.28 13.061,28
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 ‘32.85 432.85 0,00 172,53 172,53
0.00 18.198,46 18.198,46 0,00 13.229,02 13.229,02

vendas de bens

Prestacão oe servicos

Jt. rO 5

Tota’

Descriçao v. PeríodoValor Período
Anterior

1.00 8, 2 8

3’ 6. 42 8,33
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Fornecimentos e Serviços Externos - DetaLhe:

V. Per(odo
Descriçao Valor Periodo

Anterior

Subcon tratos 170.26326 156.889,29

Serviços especializados 216051,90 171.439.09

Traoalhos especia.zaoos 135.8j2,i6 r2.382.03

Pjbl cicane e propaganda 4,490.6] 5:28,61

Vigilância e sequranca 1149,64 110551

Honorários 29.260,14 12.092,22

Conservação e recaração 44.501,06 39,81.55

Ojrros 797d3 919,17

Materiais 51.891,49 57117,51

Ferramentas e utens’Uos de cesgaste rápiDo 42.692,8 51,393,9]

Livros € documentação t&nica 108,10 13,41

Material de escritório 8.76463 5.599,63

Artigos para oferta 326,28 110,50

Energia e fluidos 82.741,35 94.57487

Eletricidade 44.849,27 52.71507

Combustiveis 23.763,44 23.652,51

Água 7,428,00 5.390,06

Outros 6.700,64 12.817,23

Deslocações, estadas e transportes 15.548,70 12.208,08

Deslocações e estadas 12.365,16 10.715,94

Transportes de pessoaL 2.854,15 1.454,90

transportes de mercadorias 329,39 37,24

Serviços diversos 121.785,20 85.269,34

Rendas e alugueres 36.356.16 6.265.52

Com,jn cacão 31.336.48 28.972,35

Seguros ‘3.749,55 1092551

Cor:ençiosc e notariado 85028 992,73

Despesas ce ‘ecreser:acão 433.20 353. 36

Limoeza, higiene e conforto 34.598.84 35.446,08

Outros serviços 4.460.69 2.313.49

Total 658.281,90 577.498,18

8.4 - Outros gastos e perdas

Outros gastos e perdas:

Nome / Descrição Valor

Outros Gastos 19.794,91

Dos quais: 0,00

Impostos 1.844,68

Dividas Iricobraveis 5.955,70

Correções de exercícios anteriores 2.116,01

Quotizações 1140,00

Pirilampo 4.639,10

Outros Juros 647,95

Donativos 2.719,78

8.5 - Outros rendimentos e ganhos

eÇãO contabilista Certiíicado N1 13182
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Outros rendimentos e ganhos: -

Nome / Descrição Valor

Outros Rendimentos 96.814,24

Dos quais 0,00

Rendimentos suplementares 2.769,50

Campanha piriLampo 7.504,00

Correcções anos anteriores 191,96

Subsidios ao investimento 71.352,65

Beneficios contratuais 1.647,53

Outros financiamentos 10.936,00

Outros 2.182,90

8.6 - Diferimentos

Foram reconhecidos diferimentos ativos no valor de 1.344,70€ que dizem respeito a despesas com custos diferidos de seguros.
Também foram reconhecidos diferimentos passivos de valores já recebidos em 2021, mas que serão proveito do exercicio de 2022:
Gip 2.923,64€
Proj aqui estamos Nós: 1570,56€
Garantia Costa & CariaLho: 57108,97€

9-Subsídios e outros apoios das entidades públicas

9.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Subsídios - informações detalhadas:

Do Estado - Do Estado’ Outras Ent.- Outras Ent.- . Das Quais UE Das Quais fiE
Do Estado - Outras Ent.- Das Quais fiE

- . Valor Vator . Valor valor . - Valor - Valor
Descriçao valor Atrb.

Atribufdo Imputado
Valor Atnb.

Atribuído Imputado
Valor Atnb.

Atribuo Imputado
Período Período ‘ ‘ Período Período ‘ Período Período

Subsrdios ao investimento 1.441.214,20 0,00 41,807,52 67.225,62 0,00 29.545,13 0.00 0,00 0,00
Para ativos fixos tangíveis 1.441.214,20 0,00 41.807,52 27.585,09 0,00 3.380,40 0,00 0,00 0,00
Edifícios e outras construções 1,418.925,22 0,00 36.860,27 17.130,29 0,00 531,72 0,00 0,00 0,00
Equipamento de transporte 17.288,98 0,00 4.322,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 0.454,80 0,00 2.848,68 0,00 0,00 0,00
Outros ativos fixos tangíveis 5.000,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 39.640,53 0,00 26.164,73 0,00 0,00 0,00
Programas de computador 0,00 0,00 0,00 39.640,53 0,00 26.164,73 0,00 0,00 0,00
Para outras naturezas de ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídios à exploração 0,00 2.524.790,82 0,00 0,00 90.694,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor dos reembolsos

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efetuados no penado
De subsídos ao investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De subs”dos exploração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.441.214,20 L524.790,82 41.807,52 67.225,62 90.694,07 29.545,13 0,00 0,00 0,00
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Suos dos - in’orn-acões deta,nadas - Quado Co’-oarativo (Dez 2D20:

Do Estado Do Estado - Do Estado
- Outras Ent

- Outras Ent. - Outras Ent.-
Das Quais UE

Das Quais UE Das Quais UE
- Valor Valor - Valor Valor . - Valor - ValorDescncão Valor Atrib. Valor Atrib. . - Valor Atnb.

Por Mt
Atribuido Imputado

Por ,snt
Atnbutdo Imputado

Per Ant
Atribuido Imputado

Periodo Período Período Período Perdo Período

Subsídios ao investimento 1742.95636 40.025,33 51.534,57 188057.03 9.543,5C 29.498,57 0,00 0,00 0,00
Para ativos fixostang5seis 1,142.956,36 40.025,33 51.534,57 31.285,35 9.543,50 3.380,41 0,00 0,00 0,00
Edifícios e outras construções 1.686.196,36 0,00 33.123.93 26.585,35 0,00 531.71 0,00 0,00 0,00
Equipamento básico 0,00 10.130,00 1.687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Equipamento de transporte 51760.00 21.611,23 ‘1.614,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento administrativo 5.000,00 3.284,10 1.448,74 4.700,00 9.543,50 2.848,70 0,00 0,00 0,00
Outros ativos fixos tanqíveis 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Para ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 156.771,68 0,00 26.118,16 0,00 0,00 0,00
Programas de computador 0,00 0,00 0,00 156.771,68 0,00 26.118,16 0,00 0,00 0,00
Para outras naturezas de ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsídios à exploração 0,00 2.157,123,56 2.157123,56 0,00 69.853,89 69.853.89 0,00 0,00 0,00
Valor dos reembolsos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00efetuados no período
De subsídos ao investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De subsídos à exploração 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1,742.956,36 2.197.148,89 2.208.658,13 188.057,03 79.397.39 99.352.46 0,00 0.00 0,00

92 - Principais doadores! fontes de fundos

Os principais financiadores !fonres de ‘undos são rv’ nster oca Educação, Inst.tuto da segurança sociai :p e IEFP - Instituto do
emprego e formação profissional. Fundo de restruturacão ao sector soiiGário (frss) bem como OS uter,:es

lO - Instrumentos financeiros

10.1 - Base de mensuração e poLíticas contabibsticas adotadas na contabilização de instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros estão vaLorizados ao custo

10.2 - ReconciLiação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais,
conforme quadro seguinte:

Capital próprio -movimentos do período:

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo FinaL

capital 106.463,48 0,00 0,00 106.463,48
Resultados transitados 583.281,38 0.00 36.314,14 546.967,24
Outras variações nos capitais próprios 1.523.180,98 0.00 -71.352,65 1.451.828,33
Sucsd os 1.508.439,82 0,00 -71.352,65 1,437.087,’7
Doações 14,741.16 0,00 0_Do 14.741,16

Total 2.212.925,84 0,00 -107.666,79 2105.259,05

Can ta próprio
- rov netos do oeriodo - Quaao Comparativo Dez 2020;:

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final

capital 106.463,48 0,00 0,00 106.463,48
Resultados transitados 597.650,74 0,00 -14.369,36 583.281,38
Outras variações nos capitais próprios 1.554.645,29 0,00 -31.444,31 1.523.180,98
Subsídios 1.539,904,13 0,00 -31.464,31 1.508.439,82
Doações 14.741,16 0,00 0,00 14.741,16
Total 2.258.759,51 0,00 -45.833,67 2.212.925,84
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10.3 - Divulgações sobre colateral prestada com ativos financeiros e garantias bancárias:

A instituição não prestou quatquer garantia ou penhor com activos financeiros ou garantias bancarias

10.4 - Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço

ia 4)- Dívidas a fornecedores

Dividas a fornecedores mais retevantes:

dentificação de fornecedores:

Nome / Deschção Vator

Fornecedores 96.045,22
Dos quais 0,00
Edugep, Lda. 16.8854]
Cruzabarámetro Oficina, [da. 6.895,00
Unisett sã 48.564,27
Naturgylberia Sa 3.619,62

Mapa - sociedade de advogados [da 1.771,20
[iz Manutenção [da 2.244,69
Luxobril [da 1.351,69
Soazilope Lda 2.285,27

10,4.2 - Outros passivos correntes

Outras dividas a pagar:

Nome / Descrição Vator

Outros passivos correntes 402.083,60
Dos quais: 0,00
Remunerações a Pagar 294.816,80
Indemnizações a Pagar 81.200,15
Acréscimos de Custos 14.802,68
Outras contas a pagar 8.369,72
Utentes 5.001,51
Diversos 6.262,46

10.5 - Ajustamentos de valor reconhecidos no período em instrumentos financeiros não mensurados ao justo vaLor

10.52- Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Tendo em conta a especificidade deste sector, a entidade não cria imparidades.
A entidade tem como potitica anabsar anuatmente os saLdos de ctientes/utentes e reguLarizar por gastos as dividas consideradas
incobraveis.

10.8 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e
gastos associados, conforme quadro seguinte:

Os instrumentos financeiros estão mensuradas ao custo

Direção Contabilista certificado N°13182L
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Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação (ESNL):

Mensurados ao Mensurados ao Mensurados ao Imparidade Reconhecimento
Descnção

justo valor custo amortizado custo acumulada Inicial

Atjvos financeiros: 0,00 0,00 99.71296 0,00 000

CLienres e utentes 0,00 000 34.624,61 0,00 0,00

Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 97208 000 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00 64.11627 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 29.133,22 000 000 0,00 0,00

Passivos financeiros: 0,00 0.00 498.128,82 0,00 0,00

Fornecedores 0,00 0,00 96.045,22 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00 42.158,57 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00 402.083,60 0,00 0,00

Ganhos e perdas líquidos: 0,00 0,00 -4.205,92 0,00 000

De ativos financeiros 0,00 0,00 -3.557,97 0,00 0,00

De passivos financeiros 0,00 0,00 -647,95 0,00 0,00

Rendimentos e gastos de juros: 0,00 0,00 -2.251,94 0,00 0,00

De oassivos financeiros 0,00 0.00 -2.251,94 0,00 0,00

instrunlertos c:nance -os nor modeo mensLracão - disc-’mra(o (ESRLi - Quadro Corpara:ivc (Dez 202-0):

Mensurados ao Mensurados ao Mensurados ao Irnparidade Reconhecimento
Descricao , - . -

iusto valor custo amortizado custo acumuada Inicial

Ativos financeiros: 0,00 0.00 123.158,92 0,00 0,00

Cientes e utenles 0.00 0,00 36.752.89 0.00 0,00

Adiantamentos a fomecedcres 0.00 0.00 907,32 0,00 0.00
Outras contas a recece’ 0.00 0.00 85.498 T 0,00 0,00

Passivos financeiros: 0,00 0,00 409.293,49 0,00 0,00

Fcrreceoores 0.00 0,00 65,455,68 0,00 0,00

“anc amentos obtidos 0.00 0,00 55,650,40 0,00 0,00

Outras contas a casar 0.00 0.00 343.837,81 0.00 0,00

Ganhos e perdas Líquidos: 0,00 0,00 -1.807,17 0,00 0,00

De ativos financeiros 0,00 0,00 -1.807,77 0,00 0,00

Rendimentos e gastos de juros: 0,00 0,00 57,95 0,00 0,00

De at.vos financeiros 0.00 0.00 57,95 ‘0,00 0.00

11 - Benefícios dos empregados

11.1 - Pessoal ao serviço da entidade e horas trabalhadas

ração contabilista Certificado N 13182
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Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

5 diretores (dos quais um é Presidente)

Conselho Fiscal:
Presidente Vogal
Relator

11.3 - Divulgações relativas a membros dos 6rgãos de administração, de direção ou de supervisão

Os elementos dos orgãos diretivos não auferirani qualquer remuneração, nem qualquer adiantamento ou credito.

11.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Pessoal - benefícios:

Gastos com o pessoal 2.189.98963 1.906.21943
Remunerações do pessoal 1.799.803,14 1.559.244,75
Encargos sobre as remunerações 342.962,70 310.068,15
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 16.765,83 14.782,98
Outros gastos com o pessoal, dos quais: 30.457,96 22.123,55
- Formação 7827,50 2.558,25
- fardamento 3.46861 4.302,58

12 - Acontecimentos após a data do balanço

12.1 - Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos na
demonstração de resultados nem no balanço

Não ocorreram eventos após a data do baLanço,que possam influenciar o balanço ou demonstração de resultados de 2021
No entanto, temos de referir que a guerra na Ucrânia está a provocar escassez em produtos básicos, com a consequente acréscimo
de custos.

a- contabiLista certificado N° 13182

Descrição
N° Médio deN° Médio de N° de Horas
Pessoas Per.Pessoas Trabalhadas

Anterior

N° de Horas
Trabalhadas Per.

Anterior

Pessoas ao serviço da empresa 131,00 185.785,00 130,00 186.526,00
Pessoas remuneradas 131,00 185.785,00 130,00 186.526,00
Pessoas não remuneradas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário 131,00 185.785,00 130,00 186.526,00
Pessoas a tempo completo 123,00 174.439,00 126,00 183.142,00

(das quais pessoas remuneradas) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoas em tempo parcial 8,00 11.346,00 4,00 3.384,00
(das quais pessoas remuneradas) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoas ao serviço da empresa por sexo 131,00 185.785,00 130,00 186.526,00
Masculino 13,00 18.437,00 13,00 18.975,00
Feminino 118,00 167.348,00 117,00 167.551,00

Mesa da Assembleia:
Presidente Vice Presidente 1° secretário

2° secretário

Direção:

Descrição valor Período v. Período
Anterior
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ANEXO DO ANO DE 2021 NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
(montantes em EURO) TECNICOS PARA INTEGRAÇÃO DO

DEFICIENTE

Dado o setor da atividade da NOS, terá de ser solicitado ao Estado apoio suplementar para que a NOS continue a desenvolver os
serviços sociais prestados a sociedade.
Em 2021 a atividade da NOS, foi fortemente infLuenciada pelo COVID-19, pelo que apesar da redução da gravidade da doença,
continuamos aLerta para os seus efeitos.

13 - Divulgações exigidas por diplomas legais

13.1 - Outras divuLgações exigidas por diplomas legais

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e Segurança Social tendo Liquidado as suas obrigações nos
prazos legalmente estipulados.

14- Outras divulgações

14.1 - Outras divuLgações relacionadas com contratos públicos

A Direção divulga que a entiaade adota o códqo dos con:atos públicos sempre ccc a legisiacão o obrigue.

14.2 - Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos
resultados

As contriouções para o FCT - Fundo de Compensação do trabalho, com o valor acumulado de 29133.21 € está incluído na Rubrica
investimentos financeiros! outros créditos a a:ivos não correntes

15 - Impostos e contribuições

15.2 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Estado e OLtros Er:es Punucos:

- . , Saldo Devedor Saldo Credor
Descriçao Sardo Devedor Sardo credor ,

Periodo Anterior Periodo Anterior

!rnpesro sobre o rendimento 0.00 0.00 0,30 0.00

Retenção De moostos sofre rend Ternos 0.00 15.258,00 0,00 9.932.50

Irnpos:o sofre o valor acrescertaoo (iVA) 15.773.03 55,86 7.905,07 2.614.02

Contr,otrções para a Segurança Soc;al 0,00 40.463.37 0,00 34.541,95

Total 15.773,03 56.237,23 7.905,07 47.088,47

16 - Fluxos de caixa

16.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

ireção . contabiusta Certificado N 13182
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ANEXO DO ANO DE 2021 NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
(montantes em EURO) TECNICOS PARA INTEGRAÇÃO DO

DEFICIENTE

Caixa e equivalentes - desagregação:

Descrição Saldo inidal Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 566,20 0,00 -164,71 730,91

Depósitos à ordem 94.394,05 0,00 -179.946,18 274.840,23
Outros depósitos bancários 194.000,00 0,00 80.000,00 114.000,00

Total 289.460,25 0,00 -100110,89 389.571,14

Caixa e equivalentes - desagregacão - Quadro Comparativo (Dez 2020):

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 696,55 0,00 130,35 566,20

Depósitos à ordem 136.729,99 0,00 41.835,94 94.894,05

Outros depósitos bancários 214.000,00 0,00 20.000,00 194.000,00

Total 351.426,54 0,00 61.966,29 289.460,25

fr4•__, sAi 5
Li





RUBRICAS

ATIVO

Balanço
em 31-12-2021

(montantes em FURO)

Notas

NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS
PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

Dez 2021

DATAS

Dez 2020

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangí’eis

Outros créditos e ativos não correntes

Ativo corrente

Inventários

Créditos a receber

Outros ativos correntes

Estado e outros entes públicos

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Resultado líquido do período

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Financiarnenros obtidos

Diferimentos

Outros passivos correntes

2.260.661,63

13.475,81

29.133,21

2.303.270,65

96.045,22

56.237,23

34.867,22

85.021,53

402.083,60

674.254,80

681.546,15

2.810.105,33

2.276.390,38

39.640,54

22.502,68

2.338. 533,60

65. 45 5, 68

47.088,47

55.650,40

72.281,85

343.837,81

584.314,21

584.314,21

2.760.925,91

Direcão

fl%Sflak± ,.

Contabilista ceruficado N°13182

432,85 172,53

34.624.61 36.752.89

65.088.35 86.406.03

15.773,03 7.905,07

1.344,70 1.695,54

389.571,14 289.460,25

506.834,68 422.392,31

2.810.105,33 2.760.925,91Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos

Resultados transitados

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

Total dos fundos patrimoniais

4

5

14

7

10

10

15

8

16

10

10

9;10

6:10

10

15

6;10

8

10

106.463,48 106.463,48

546.967,24 583.281,38

1.451.828,33 1.523180,98

23.300,13 -36.314,14

2.128.559,18 2.176.611,70

7.291,35

7.291,35

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo





D
em

on
st

ra
çã

o
da

s
A

lt
er

aç
õe

s
no

s
F

un
do

s
P

at
ri

m
on

ia
is

do
pe

rí
od

o
fi

nd
o

em
31

-1
2-

20
21

(m
on

ta
nt

es
em

LU
R

O
)

N
O

S
-

A
SS

O
C

IA
Ç

Ã
O

D
E

PA
IS

E
T

E
C

N
IC

O
S

PA
R

A
IN

TE
G

R
A

Ç
Ã

O
D

O
D

EF
IC

IE
N

TE

T
[

In
te

re
ss

es
qu

e
nã

o
T

ot
el

do
s

Fu
nd

os
o

a
co

nt
ro

la
m

Pa
trt

m
on

ia
is

D
ire

2o
C

on
ta

la
L

is
ta

C
er

tif
ic

ad
o

N
13

18
2

P
ág

in
a:

li
?

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
N

ot
as

Fu
nd

os

PO
SI

Ç
Ã

O
N

O
IN

ÍC
IO

D
O

PE
R

ÍO
D

O
20

21
6

A
L

T
E

R
A

Ç
Õ

E
S

N
O

PE
R

IO
D

O

O
s.-

i’a
s

al
te

aç
õe

s
:e

c
o
te

c
id

a
s

lo
s

tu
”
d
o
s

ce
r,

.m
c,

n
,1

,s

R
€S

IJ
U

T
A

O
O

_i
Q

JI
D

O
D

O
PE

R
ÍO

D
O

8

R
E

SU
cT

A
D

O
N

T
E

C
R

A
L

9
7

,8

O
P

E
R

Ç
Õ

E
5

C
O

M
-N

ST
IT

U
ID

C
R

E
S

N
O

PE
R

ÍO
D

O

PO
SI

Ç
Ã

O
N

O
FI

la
D

O
P

E
R

1
0
0

0
20

21
6
t7

t2
,I

O

E
xc

ed
en

te
s

té
cn

Ic
os

A
ju

st
am

en
to

s!

R
es

ul
ta

do
s

E
xc

ed
en

te
s

de
ou

tr
as

va
ri

aç
õe

s
R

es
uL

ta
do

lÍq
ui

do
R

es
er

v
es

sr
an

s,
sa

d
o
s

rs
v
al

o
rí

za
çã

o
n
o
s

fu
n
d
o
s

do
p
er

ío
d
o

p
at

ri
m

o
n
ia

is

1.
52

3.
18

0,
98

‘O

10
6.

46
3,

48
5
8
3
2
8
1
3
8

-3
63

14
,1

4
2.

17
6.

61
1,

70
2.

1)
6.

61
1.

70

36
3
1
4
1
4

-7
1

55
2.

65
36

31
4.

14
-7

1.
35

2,
65

-7
1.

35
2,

65

-3
6.

31
4,

14
-7

3
5
2
,6

5
36

31
4.

14
-7

1.
35

26
5

-7
13

52
.6

6

23
.3

00
.1

3
23

30
0,

13
23

.3
00

,1
3

-4
8
.0

5
2
.5

2
-4

8
.0

5
2
.5

2
-4

8
.0

5
2
,5

2

10
6.

46
3,

45
5
4
6
.9

6
7
,2

4
1.

45
1.

82
8.

33
23

.3
00

,1
3

2.
12

8.
55

9,
18

22
28

.5
59

.1
8



D
em

on
st

ra
çã

o
da

s
A

ft
er

aç
õe

s
no

s
Fu

nd
os

P
at

ri
m

on
ia

s
do

pe
rí

od
o

fi
nd

o
em

31
-1

2-
20

21
(m

on
ta

nt
es

em
EU

R
O

)

N
O

S
-

A
SS

O
C

IA
Ç

Ã
O

D
E

PA
IS

E
TE

C
N

IC
O

S
PA

RA

R
es

u
lt

ad
o

lí
qu

Id
o

do
p
er

ío
o
o

IN
TE

G
R

A
Ç

Ã
O

D
O

D
EF

IC
IE

N
TE

D
ir

eç
ão

C
on

ta
bi

Li
st

a
C

er
tif

ic
ad

o
N5

13
18

2

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O

P
O

S
IC

Ã
O

%
O

“
C

IO
D

O
PE

R
iO

D
O

2
0
2
0

A
L

T
E

R
A

Ç
Õ

E
S

\O
PE

R
ÍO

D
O

O
u
se

aI
Ie

’a
cõ

es
cc

c
rn

’
‘
:

da
s

‘s&
s

L
,n

:to
s

pa
i’
r
r
a

e

R
E

SU
L

T
A

D
O

L
ÍQ

U
ID

O
D

O
PE

R
ÍO

D
O

3

R
E

SU
L

T
A

D
O

IN
T

E
G

R
A

L
4
2
+

3

O
PE

R
A

Ç
Õ

E
S

C
O

M
IN

ST
IT

U
ID

O
R

E
S

N
O

PE
R

ÍO
D

O

PO
SI

Ç
Ã

O
N

O
FI

M
D

O
PE

R
ÍO

D
O

20
20

ón
It

2+
3u

’S

E
x
ce

d
en

te
s

S
o

ta
s

F
un

do
s

-

t
e
c
n
’
c
o
s

A
fi

st
ar

re
n
to

s
/

R
es

u
lt

ad
o
s

E
x
ce

d
en

te
s

d
e

O
ut

ra
s

v
ar

ia
çõ

es
R

es
er

v
as

ur
aq

sr
ta

do
s

re
v
al

o
r,

za
cã

o
no

s
fu

n
d
o
s

o
at

ri
n
’o

n
:a

ls

In
te

re
ss

es
qu

e
n
ao

T
ot

al
d
o
s

F
un

do
s

T
ot

ai
co

n
tr

o
la

m
P

at
r

m
o
n
ja

is

1D
6.

46
3,

48
59

7.
65

0,
14

1.
55

4.
64

5,
29

-1
4.

36
9,

36
2

24
4.

39
0,

15
2

2
4
4
.3

9
O

,5

-
‘
6
9
6

-3
1
.6

4
3

4
3
6
9
,3

6
-3

I.
tó

.3
’

31
45

43
1

-1
4.

36
93

6
-T

.4
64

.3
1

14
.3

69
,3

6
‘3

1
4

t4
,

21-
-3

1.
4õ

4,
31

-3
6.

31
4.

14
-3

6.
31

4,
14

-3
6.

31
4,

14

-6
7,

77
8,

45
-6

7
77

2.
45

-6
7

/7
2,

45

10
6.

46
3,

48
58

3.
28

1.
38

1,
52

3.
18

0,
98

-3
6.

31
4,

14
2.

17
6.

61
1,

70
2.

17
6

61
1,

70

P
ag

’n
a:

Z
/Z



Resuttado antes de impostos

Resultado liquido do período

2021

317.436,61

2.615.484,89
-18.198,46

-658.281,90

-2.189.989,63

2.397,73

96.814,24

-19.794,91

2020
288.451,14

2.226.977,45

-13.229,02

-5 77,498,18

-1.906.21943

116.944,74

-9.781,29

Direção ContabiLista Certificado N°13182

NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS
PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

PERÍODO

Demonstração dos Resultados por
Naturezas

do período findo em 31-12-2021
(montantes em EIJRO)

RENDIMENTOS E GASTOS Notas

Vendas e serviços prestados 8

Subsídios, doações e legados à expLoração 9

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7

Fornecimentos e serviços externos 8

Gastos com o pessoal 11

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos 8

Outros gastos 8

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e
impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4:5
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e

impostos)

Juros e gastos simiLares suportados 6

145.862,57 125.645,41

-120.316,50 -161.959,55

25.552,07 -36.314,14

-2.251,94

23.30013 -36.314,14

23.300,13 -36.314,14





RUBRICAS

Fluxos de caixa das atividades oneracionais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - NOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS
do período findo em 3112-2021 PARA INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

(montantes em EURO)

Notas
Dez 2021

PERÍODO
Dez 2020

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Ca,)a gerada pelas operações

Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

FLuxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Investimentos financeiros

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros

Juros e rendimentos similares

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

FLuxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Contabilista certificado N°13182

314. 88 9, 78
589.166,86

2.178.909,32

-2.453.786,40

2.652.344,83

199.158,43

285.707,45

647.171,95

1.285.461,86

-7.646.926,36

1.581.099,32

-65.827,04

78.423,02

4.232,80

2.274,26

57; 95

-82.655,82 2.272,21

20.138,69

73.497,83 18.550,15

2.899,89

-16.391,72 1.588,54

100.110,89 -61.966,29

289.460,25 351.426,54

389.571,14 289.460,25

6

6

6





Roberto & Associados, SROC
www.mrg-sroc.com

CERTIFICACÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da NÓS — Associação de Pais e Técnicos para Integração
do Deficiente (a Entidade) que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021 (que evidencia um
total de 2.810.105,33 Euros e um total de fundos patrimoniais de 2.128.559,18 Euros, incluindo um
resultado líquido de 23.300,13 Euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das
alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela
data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas
significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiai5,
de acordo com a Norma de Contabilidade e Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo
adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas
e orlentações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos
termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opinião.

nfase

Conforme divulgado na nota 12.1 das notas anexas às demonstrações financeiras, a guerra na Ucrânia está
a provocar escassez em produtos básicos, com o consequente acréscimo de gastos. Dado o setor de
atividade da Entidade, irá ser solicitado ao Estado apoio suplementar para que a Entidade, continue a
desenvolver os serviços sociais prestados à sociedade. Em 2021 a atividade da NÓS — Associação de Pais e
Técnicos para Integração do Deficiente, foi fortemente influenciada pelo COVID-19, pelo que apesar da
redução da gravidade da doença, a Direção continua alerta para os seus efeitos. A nossa opinião não é
modificada sobre esta matéria.

A member fim. of Leading Edge Aliiance. an alliance of major independentiy owned accounting and consulting firms — www.leadingedgealiiance.com 0

Roberto & Msociados. SROC. Lda 1 NIPC e Matrícula na ÇR( de Lisboa 505706 190 1 Capital Social de Furos 12.60000 1 lnscriçâo na 080C nY 124 Inscrição na CMVM n. zolalsia e e Ø
gIat.I

Rua Odette Saint-Maurice, Lote 3C, Piso 0. Esc C — 1700-921 Lisboa — Portugal 1 Tel.: (+351) 213 932 180 E-mali: geral®mrg-sroc.com leading edge alliance
EscrltàrloAlgarve- EdIfIdoAHETA — Quinta da Bolota. Lote 4-A, Espaço 11— vele de Santa Maria — 8200-314 Albufeira n.nn,



Roberto & Associados, SROC
www.mrg-sroc.com

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras e do órgâo de fiscalização pelas
demonstrações financeiras

É da responsabilidade do órgão de gestão;

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro
para Entidades do Sector Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização
Contabilística;

- a elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- a criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;

- a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O árgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da
informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras
estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório profissional e
independente baseado na nossa auditoria que inclui a nossa opinião. Segurança razoável é um nível
elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA
detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro
e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos,
e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião, O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo adotada em Portugal

através do Sistema de Normalização Contabilística;
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- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade
para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos
chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas
conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém,
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário
planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório
de gestão com as demonstrações financeiras,

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em
vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo
sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 23 de março de 2022

sé Manuel Co çalves Roberto ( OC 1051). registado na CMVM com o n.9
2 160664, em representação da bert & Associados, SROC, Ida
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