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Preâmbulo  
 

O presente Relatório de Atividades e Contas trata-se de um documento que pretende 

constituir-se como um instrumento de reflexão coletiva, dando conta do grau de 

execução dos objetivos previamente traçados em 2016, mas também das dificuldades e 

constrangimentos que conduziram à existência de atividades não atingidas.  

O processo de relatar e avaliar o trabalho desenvolvido ao longo de um ano não é tarefa fácil e 

requer um esforço coletivo no sentido de ser o mais realista possível. Pesa porém o facto de 

que o mesmo possa não ser completamente fiel a todo o trabalho desenvolvido, mas 

igualmente importante para o seio da instituição.  

Face ao crescimento e compromissos da instituição, 2017 foi igualmente um ano de 

esforço para a Direção, pois os desafios foram diários e muitas decisões tiveram de ser 

tomadas e outras adiadas por situações alheias à sua vontade. 

Crescer de forma sustentável, num momento em que as receitas não são as expectáveis, não é 

fácil, por outro lado, e devido ao crescimento e à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, foi necessário por imposição da Tutela, aumentar o quadro de trabalhadores e 

continuar a investir em equipamentos e em melhores condições de trabalho para os nossos 

colaboradores.  

Apesar de todas as dificuldades, a Direção continuará com toda a determinação a trabalhar 

para atingir os objetivos a que se propuseram, e por isso, a medição e avaliação dos resultados 

atingidos e aqui expressos neste Relatório, será sem dúvida um instrumento importantíssimo 

para continuar a desenhar o futuro. 

Passamos de seguida a apresentar o conteúdo deste documento que se subdivide em 

duas partes:  

 Operacional - relatando as atividades desenvolvidas pela Associação de 

Maceira durante o ano de 2017, dando destaque ao nível de execução dos 

objectivos definidos no Plano de Ação apresentado em 2016. 

 Financeira e contabilística - constituída pelas demonstrações financeiras 

exigidas por lei.
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Princípios orientadores 
 

 

Missão  

A APSRDH de Maceira tem com o missão contribuir para o desenvolvimento social local 

e para o bem-estar dos seus utentes/clientes, através de um conjunto de respostas e 

serviços prestados com excelência e qualidade, em consonância com as necessidades 

locais e as exigências de uma vida condigna. 

 

Valores  

A sua acção rege-se pelos Valores de Respeito, Integridade, Honestidade, Confiança, 

Justiça, Tolerância, Solidariedade e Responsabilidade. 

 

Princípios 

Na sua intervenção presidem, entre outros, os Princípios da cooperação, da 

democraticidade, da representatividade e da independência (politica, religiosa, ou 

outra). 

  

Visão  

Ser reconhecida como uma Instituição de excelência que assume a centralidade da 

Pessoa Humana como o seu principal compromisso, bem como, a promoção do seu bem-

estar e qualidade de vida. 
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EIXO 1: CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 

EXECUÇÃO NÃO REALIZADAS 

METAS % JUSTIFICAÇÃO 

1. Melhorar as infra-estruturas da 
resposta social Hostel 

1.Colocar pavimento na sala 
multiusos 

100% 0% 
De forma a ponderar custos e porque priorizamos para 2017 o 
calcetamento do caminho do Hostel, decidiu a Direção adiar a 
pavimentação da sala do Hostel para 2018. 

2.Calcetamento do caminho de 
ligação entre o edifício sede e 
o Hostel 

100% 60% 

A Direção solicitou os devidos estudos e orçamentos para o 
calcetamento do caminho no segundo semestre de 2017, tendo 
adjudicado a obra no mês de novembro, no entanto, devido ao 
mau tempo que se fez sentir em dezembro, o empreiteiro só 
pode iniciar o calcetamento em janeiro de 2018. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 1 

Consideramos que a ação 1 teve uma taxa de execução de 30%, contribuindo para este baixo índice de execução a não colocação do pavimento na sala 
multiusos do Hostel. No entanto, já como justificado em epígrafe, a Direção ponderou muito bem as prioridades e os gastos e optou por não executar a 
pavimentação da sala multiusos em 2017, integrando a atividade no Plano de Ação para 2018. 
 

2. Procurar aumentar as receitas 
provenientes da resposta social 
Hostel 

1.Realização de parcerias com 
entidades promotoras de 
eventos. 

2 100% 

Após estabelecer contacto com algumas entidades promotoras 

de eventos, no ano de 2017 ficaram alojados no Hostel EntryFik 

2 equipas de futebol, 1 equipa de Polo Aquático e 2 equipas 

de Orientação. 

2. Realizar Campos de Férias 
Residenciais 

 
 

 
 

1 100% 

Durante uma semana, a Associação de Maceira e os seus 

parceiros possibilitaram que14 crianças tivessem participado no 

Campo de Férias Residencial – “Uma montanha de 

aprendizagem e diversão”.   
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AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 2 

A ação 2 teve uma taxa de execução de 100%. Dos eventos realizados na região, ficaram alojados no Hostel 5 grupos fazendo assim com que o objetivo 

tivesse sido superado. Quanto ao Campo de Férias, além deste ter sido realizado com sucesso, a concretização do mesmo ganhou especial relevância por ter sido o 

primeiro Campo de Férias Residencial promovido por uma Entidade do concelho. Nesta ação, destaca-se ainda o facto do Hostel EntryFik ter recebido o prémio Guest 

Review Awards 2017, por ser um exemplo de hospitalidade. 

 

3. Procurar oportunidades de 
financiamento e de economia de 
custos 

1.Submissão de pelo menos uma 
candidatura para uma carrinha 
com plataforma elevatória 

1 100% 

Foi submetida uma candidatura ao programa BPI 
Capacitar para a aquisição de uma carrinha com 
plataforma elevatória, no entanto a candidatura não foi 
aprovada. 

2.Submissão de pelo menos uma 
candidatura que vise a melhoria 
das infra estruturas existentes 

1 100% 

Foi submetida uma candidatura ao prémio Fidelidade para 
a construção de uma piscina coberta e aquecida, no 
entanto, os resultados da candidatura ainda não são 
conhecidos. 

3.Submissão de pelo menos uma 
candidatura ao programa 
Erasmus + 

1 100% 
Foram candidatados 2 projetos ao Programa Erasmus +, 
tendo sido um deles aprovado em Dezembro de 2017, o 
qual será implementado durante o de 2018. 

4.Realização contínua de 
prospeção de mercados 

Descida da rubrica 
de custos em 2% 

30% 
Embora tenhamos realizado prospecção de mercados 
continua e tenham sido feitas algumas sensibilizações aos 
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5.Sensibilização dos 
colaboradores para os 
consumos 

colaboradores para a prática do “não desperdício”, o 
objetivo não foi alcançado devido ao aumento de custos 
de serviços externos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 3 

A ação 3 teve uma taxa de concretização na ordem dos 83%. Embora tenha sido submetida uma candidatura ao programa BPI Capacitar para aquisição de 
uma carrinha com plataforma, infelizmente não vimos a mesma aprovada. Por outro lado, tal como planeado foi submetida 1 candidatura para melhorar as 
infra estruturas existentes, estando ainda a aguardar a divulgação dos resultados. Não obstante, tínhamos planeado submeter 1 candidatura ao Programa 
Erasmus + mas acabámos por submeter 2 candidaturas, apesar de apenas termos visto uma aprovada.  

                       

3. 4. Garantir taxas de procura 
elevadas nas respostas sociais 
ERPI, SAD E CD 

1.Dinamização de um polo da 
universidade Sénior de Fornos 
de Algodres nas nossas 
instalações 

10 0% 

Embora tenhamos manifestado interesse em continuar a 
dinamizar um polo da Universidade Sénior nas nossas 
instalações, por questões de igualdade de acesso a outros 
participantes, a entidade promotora, teve de deslocar a 
disciplina de informática para outra freguesia. 

2.Dinamização e divulgação do 
projeto "SemprAprender" 

90% 100%  

3.Angariação e consolidação 
do maior número de parcerias 
que permitam alargar e 
completar a nossa oferta de 
serviços 

5 100%  

4.Divulgação de atividades e 
resultados das mesmas via 
facebook, e-mail/site 

15 100%  

5.Manutenção e divulgação do 
site institucional 

site 
divulgado 

40% 

Houve alguma manutenção do site, nomeadamente ao nível 
da introdução de alguma informação pertinente no mesmo, 
no entanto, no entanto, não foi feita a sua devida 
divulgação, necessitando o mesmo de ser trabalhado e 
melhorado em 2018. 



Relatório de Atividades 2017 
 

11 
 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 4 

Consideramos que a ação 4 teve um grau de execução que foi ao encontro do pretendido. As três respostas sociais tiveram ao longo de 2017 uma boa 
procura e os nossos clientes puderam contar com uma série de atividades diferenciadas, conseguindo a instituição alargar a sua oferta e complementar os 
serviços disponíveis através da consolidação de algumas parcerias (nomeadamente serviço de fisioterapia e psicologia sempre que os clientes necessitaram, 
bem como transporte de grupos de clientes do Hostel quando necessário). 
 Ao longo de 2017, foi constante a nossa divulgação de atividades e dos seus resultados, como comprovam as inúmeras publicações no facebook e 
comunicações aos sócios. 
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EIXO 2: CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS EXECUÇÃO NÃO REALIZADAS 

  METAS % JUSTIFICAÇÃO 

1. Assegurar a ocorrência de 
momentos de avaliação conjunta 
do funcionamento das Respostas 
Sociais existentes e dos 
resultados obtidos 

1.Realização de uma Ação de 
Formação acerca do processo 
de avaliação do desempenho 
para todos os colaboradores 

1 ação de formação 0% Esta atividade não foi trabalhada no ano de 2017 

2.Adaptação do Regulamento 
Interno de Avaliação do 
Desempenho, criando novos 
impressos e metodologias que 
permitam simplificar e 
desburocratizar o processo 

21 colaboradores 
avaliados 

0% Esta atividade não foi trabalhada no ano de 2017 

3.Realização de reuniões 
trimestrais com os 
colaboradores e Direção 
Técnica 

4 reuniões 
100%  

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 1 

Ao longo do ano de 2017, foram vários os momentos em que em conjunto ou individualmente se fizeram reflexões / avaliações acerca do funcionamento das 
respostas sociais, de onde surgiram ações de melhoria importantes que passaram a ser implementadas e monitorizadas.  
A Avaliação de desempenho dos colaboradores não foi trabalhada formalmente, por se considerar que ainda não se encontrou a metodologia de avaliação 
mais adaptada a esta equipa de colaboradores, uma vez que uma avaliação de desempenho pouco rigorosa pode levar a avaliações incorrectas.  
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AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS EXECUÇÃO NÃO REALIZADAS 

  METAS % JUSTIFICAÇÃO 

2. Desenvolver um plano de 
formação adaptado às 
necessidades dos colaboradores 
e promover a sua participação 
nas mesmas 

1.Recolha regular de 
informação sobre 
oportunidades de formação 
junto da APSCDFA, AENEBEIRAS 
e outras entidades reconhecidas 
e divulgação junto dos 
colaboradores para 
participação 

35h /ano a pelo 
menos 30% dos 
colaboradores  

100% 
 

2.Diagnóstico de necessidades 
de formação através da 
aplicação de questionário 

21 100% 
 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 2 

Alguns colaboradores da instituição participarem em formações na área dos primeiros socorros, posicionamentos e transferências, HACCP e informática. 
Também a Direção Técnica e o setor administrativo participaram em formações ligadas à área da gestão e dos protocolos de cooperação. 

                 

3. Garantir uma taxa de acidentes de 
trabalho não superior a 3 por 

semestre 

1.Análise dos riscos 
2. Implementação de medidas 
preventivas 

Apenas 3 acidentes 
por semestre 

 100%  
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AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 3 

Consideramos que a ação 3 ultrapassou o esperado, pois ao longo do ano de 2017, houve apenas uma participação por acidente de trabalho. Para esta 
situação acreditamos que muito contribuiu a formação de posicionamentos e transferências ministradas, bem como as várias medidas que foram 
implementadas após a verificação de alguns riscos. 

3. Desenvolver iniciativas que 
permitam trabalhar a motivação dos 
Recursos Humanos. 

1.Atribuição de prémio para os 
colaboradores com maior 
número de plantões efetuados  

1 100% 
 

2.Festejo dos aniversários dos 
colaboradores 

21 100%  

3.Dinamizar atividades extra 
profissionais de modo a 
fomentar o espirito de pertença 
e de equipa 

2 100%  

4.Aplicação de inquéritos para 
averiguar o nível de Satisfação 
dos colaboradores 

100% 0% Esta Atividade não foi trabalhada em 2017. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 4 

Consideramos que a ação 4 teve um bom grau de execução pois foram criados vários incentivos à motivação dos colaboradores. 
 A saber:   
Foi atribuído um prémio monetário aos colaboradores por cada turno de Plantão efetuado, acrescendo ainda 10% sobre o número de plantões efectuados ao colaborador 
que no final do semestre reunisse um maior registo de plantões efectuados.   
 Sempre que os colaboradores o desejaram, foi-lhes oferecido um bolo para festejarem os seus aniversários na Instituição e proporcionados momentos de convívio extra 
profissionais. 
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EIXO 3: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS CLIENTES 

AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS EXECUÇÃO NÃO REALIZADAS 

  METAS % JUSTIFICAÇÃO 

1.Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados 

1.Elaborar os PI de todos os 
clientes admitidos 

100% 100%  

2.Atingir pelo menos 60% dos 
objetivos estabelecidos nos PI 

60% 100%  

3.Executar pelo menos 70% das 
atividades definidas em 
PADAP*   (anexo I) 

70% 100%  

4.Introduzir pelo menos 3 novos 
instrumentos de monitorização e 
avaliação de práticas de 
intervenção 

3 100%  

5.Efetuar pelo menos dois 
acompanhamentos técnicos 
anuais aos clientes de SAD 

2 Visitas anuais  100%  

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 1 

A ação 1 teve uma taxa de execução de 100%. Todas as atividades programadas com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados foram 
realizadas com sucesso, fazendo assim com que o balanço do eixo 3 seja muito positivo. 
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EIXO 4: PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS E COMUNIDADE NA VIDA ASSOCIATIVA 

AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS EXECUÇÃO NÃO REALIZADAS 

  METAS % JUSTIFICAÇÃO 

1. Desenvolver atividades abertas a 
todos os sócios e comunidade em 
geral 

1.Divulgação e incentivo à 
participação nos atelieres 
dinamizados no âmbito do 
projeto "SemprAprender" ou em 
parceria com a Universidade 
Sénior 

6 50%  

 
2.Comemoração dos Santos 
Populares 

50 100%  

 
3.Realização de uma festa 
dedicada ao associado e à 
comunidade em geral 

70 100%  

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 1 

Foram promovidas e executadas atividades direcionadas não só para os sócios como também para todas as pessoas que de alguma forma simpatizam com 
esta instituição com o objetivo de lhes dar a conhecer as ações desenvolvidas e os serviços prestados, permitindo ainda que os nossos clientes continuem a 
relacionar-se com a comunidade em que sempre viveram. 
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AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS EXECUÇÃO NÃO REALIZADAS 

  METAS % JUSTIFICAÇÃO 

1. Reforçar a identidade e os 
procedimentos administrativos 
relativamente ao estatuto de 
associado 

1.Modernização da imagem do 
cartão de associado 
completando-o com informação 
necessária para o sócio (nº de 
contacto; mês de pagamento de 
cotas) e distribuição do mesmo 
a todos os associados 
 

100% 100%  

2. Aumentar o número de inscrições 
de associados 

1.Divulgação da ficha de 
associado e respectivas 
condições de inscrição no site 
institucional  

10 novas inscrições 50% 
Não foi divulgada a ficha de associado no site institucional, 
por o mesmo ainda se encontrar em manutenção, no 
entanto, obtivemos 5 novas inscrições de associados. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO 1e 2 

Consideramos que as ações 1 e 2 tiveram na sua globalidade uma taxa de execução de 75% face ao planeado.  
Quanto às atividades programadas, embora se tivesse procedido à modernização da imagem do cartão de associado, verificou-se que relativamente à ficha 
de associado, esta não foi divulgada no site institucional, por o mesmo ainda se encontrar em manutenção, no entanto, foram inscritos 5 novos associados. 
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EIXO 4: COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, NUMA DINÂMICA DE PARCERIA E DE TRABALHO EM REDE COM AS ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS 

AÇÕES PROGRAMADAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 
EXECUÇÃO 

NÃO REALIZADAS 

  
METAS % 

JUSTIFICAÇÃO 

1.Consolidar a cooperação 
com entidades públicas e 
privadas que intervêm no 
meio de modo a rentabilizar 
recursos e concertar 
intervenções 

1.Cumprimento dos compromissos 
assumidos no âmbito dos Acordos 
de Cooperação (Centro Dia, SAD, 
Lar) celebrados com o CDSS 

Pagamento dos acordos a 
100% 

100%  

2.Participação no Conselho Local 
de Ação Social da Rede Social e 
na execução do seu Plano de 
Ação. 

100% 100%  

3. Manutenção da parceria com a 
Loja Social de Fornos de Algodres 

100% 100% 
 

4.Manutenção da relação de 
parceria com a EDP SOLIDÁRIA 

100% 100% 
 

5.Manutenção da relação de 
parceria com a AENEBEIRA 

100% 100% 

 

6.Manutenção e reforço das boas 
relações de parceria e interajuda 
com a APSCDFA, aumentando os 
protocolos existentes entre as 2 
Associações. 

100% 100% 

 

7.Manutenção de boas relações de 
cooperação com a Junta de 
Freguesia e com a Comissão de 
mordomos das festas de Maceira, 
designadamente, a nível da 
partilha de recursos. 

100% 100% 
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8. Manutenção de boas relações 
de cooperação e de vizinhança 
com as IPSS`s sedeadas no 
Município, sobretudo no que diz 
respeito à admissão de utentes, 
partilha de recursos e 
desenvolvimento de ações 
conjuntas. 

100% 

100% 

 

9. Participação em eventos anuais 
e de reconhecida importância, 
organizados por outras entidades, 
de onde possam resultar benefícios 
mútuos para a instituição 
promotora e participante 

4 

100% 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA AÇÃO  

A Associação de Maceira na sua intervenção prioriza o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos protocolos de cooperação com o Centro Distrital de 
Segurança Social (CDSS). Ao longo deste ano participámos ainda na maioria das formações propostas pelo CDSS, adquirindo novas competências de 
forma a implementarmos da melhor forma, as normativas emanadas pelo Instituto de Segurança Social. Ainda sempre que solicitado, colaborámos na 
prestação da informação devida a esta entidade. 
A Associação de Maceira preocupou-se também em cooperar e reforçar relações com outras entidades, mostrando-se disponível para trabalhar em 
parceria ou ceder algum recurso sempre que nos foi solicitado. Fizemos ainda um esforço para aproveitar a oportunidade de estabelecer parcerias 
formais e informais de forma a congregarmos o maior número de recursos para desenvolver a nossa intervenção. 
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RELATÓRIO DE 

CONTAS 
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PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS 

 

Rendimentos e Gastos de 2017 

 

Os valores das Vendas e Serviços Prestados sofreram uma ligeira diminuição, face a 

2016. 

No entanto, os valores das Prestações de Serviços obtidos através das Respostas Sociais 

ERPI, SAD e Centro de Dia, tivemos até um acréscimo dos valores facturados, sendo por 

isso, o valor total, influenciado pela redução dos valores facturados em Hostel. No 

entanto esta diferença deve-se à ausência de grupos ERASMUS, que representaram a 

principal taxa de ocupação do ano transacto, contrariamente a este ano que obteve 

uma ocupação mais consistente, repartida ao longo de todo o ano e com clientela 

diversificada.  

Os Valores de subsídios, doações e legados à exploração, tiveram um ligeiro aumento 

relativo a 2016, sobretudo devido aos normais aumentos da Segurança Social, do IPDJ, 

no âmbito das férias desportivas organizadas pelo Hostel, e apesar de ter havido uma 

diminuição dos subsídios do IEFP, destinados ao apoio às diversas mediadas de 

emprego que fomos implementando ao longo do ano. 

A Rubrica de Custos das Mercadorias sofreu um pequeno decréscimo como tinha sido 

proposto pela direcção, ainda que aqui também esteja reflectida a redução das 

refeições servidas em Hostel, por falta dos grupos de jovens de Erasmus. Este valor tem 

incluído um custo de somente 50% de IVA, já que os outros 50% nos serão restituídos, 

pela autoridade tributária após validação da S. Social. 

Ao contrário, a Rubrica de Fornecimentos e Serviços de Terceiros teve uma subida 

superior ao desejado, fruto das diversas avarias de equipamentos que estão fase 

terminal de utilização, requerendo a sua substituição e também do aumento dos 

produtos de limpeza. De salientar nesta rúbrica a redução conseguida com os custos em 

combustíveis de aquecimento. 

 



Relatório de Atividades e Contas 2017 
 

24 
 

 

A Rúbrica de Outros Rendimentos apresenta um montante considerável de um valor que 

deveria ter sido diferido ao longo dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, e uma vez 

que não foi efetuado, teve que ser incluído neste ano de 2017, refletindo um resultado 

mais vantajoso para este ano em detrimento de anos anteriores, influenciando 

positivamente este exercício, ao mesmo tempo que os outros três exercícios desta 

direcção foram prejudicados por esta medida, e que teria levado a um aumento dos 

resultados nesses exercícios da ordem dos 15.000,00 cada. 

Os Activos Fixos encontram-se registados ao seu custo inicial e as depreciações são 

calculadas após o início da utilização dos bens, pelos princípios geralmente aceites em 

Portugal, numa base anual e de acordo com as vidas uteis previstas na legislação 

aplicável. 

 


