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1. Enquadramento

A ADAPECIL — AssociacJo De Amor Para a Educaçào de Cidadàos Inadaptados do Lourinhà —

existe desde 1981 para dar respostas adequadas as necessidades educativas dos cidadãos corn

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais da Lourinhã, assirn corno, sensibilizar a sociedade

relativarnente aos deveres de solidariedade, responsabilidade e de respeito pelos efetivos

direitos destes indivIduos.

Tendo em conta estes objetivos, a ADAPECIL, possul diferentes valências/serviços que prestarn

apolo aos seus alunos/clientes, nomeadamente:

V Centro de Atividades Ocupacionais — CAO, desde 1993, tendo neste rnomento 47

clientes;

V Centro de Recursos para a lnclusäo — CR1, Projeto “Preparar o Futuro” desde 2002 e

acreditado, como CR1, desde 2013 apola neste ano letivo 91 alunos;

V Valéncia Educacional —yE, desde 1981, corn 4 alunos neste ano letivo;

A direçâo pretende envolver, cada vez mais, a instituiçào corn a comunidade local e

modernizar as infraestruturas e equiparnentos de apoio, bern como os veiculos de transporte

de alunos e clientes.

Organograma da ADAPECIL
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1.2. Missão —

A rnjssäo da ADAPECIL consiste no desenvolvimento de atividades de apoio em diferentes

domInios de intervençào a criancas, jovens e adultos corn deficiencias e/ou incapacidades,

visando os direitos individuais e de cidadania, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar

e a integraçäo ativa na sociedade.

Visáo

A ADAPECIL pretende ser uma resposta social atual e inovadora na sua forma de

funcionamento, criando Os mecanismos necessários, quer de gest~o, quer na prestaç~o de

servicos aos seus alunos/clientes de forma a promover a sua autonomia e integraç~o,

contribuindo assim para uma sociedade mais solidária, mais aberta e inclusiva, procurando ser

uma instituição reconhecida como urna referenda na area das deficiencias e/ou incapacidades.

1.4. Valores
~ Humanismo - a prioridade na acão säo as pessoas;
V Qualidade - eleger a qualidade como direito social;
V Responsabilidade - o compromisso fundamental é para corn Os alunos/clientes;
V Profissionalismo - competencia no desenvolvimento profissional usando as estrategias

necessárias para tal;
V Solidariedade . o dever de contribuir para a autonomia, independéncia, participaç~o e

integraç~o dos clientes;
V Integridade - desenvolver uma prática de atuaçâo digna para que a coerência seja a

nossa imagern;
V Imparcialidade - independenternente de quaisquer circunstâncias, compete-nos a

defesa iniludivel da missão da instituiçâo;
V Compromisso - levar a instituiçäo o mais longe possivel sempre em

coresponsabilidade;
V Confidencialidade a confidencialidade e o sigilo sâo indissociáveis da ética

profissional.

Poiltica da Qualidade

Centrada nos valores de humanismo, qualidade, responsabilidade, profissionalismo,

solidariedade, integridade, imparcialidade, compromisso e confidencialidade, a ADAPECIL

assume a qualidade como urn pilar importante na construçâo da melhoria dos seus serviços.

Sendo a PESSOA a razâo de ser da ADAPECIL, é sua polItica de qualidade curnprir corn toda a

legislação aplicável a instituiçäo, bern como satisfazer as necessidades e expectativas dos

alunos/clientes potenciando os recursos existentes (recursos fisicos e humanos).

A ADAPECIL comprornete-se a satisfazer os requisitos da norma ISO 9001:2015, e a aplicar a

meihoria continua do sistema de gestao da qualidade implementado, de modo a tornar os

seus serviços cada vez rnais adequados as solicitaçoes dos seus clientes.
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E ainda compromisso desta associaçâo apoiar-se nos referencials das pessoas corn deficiências

e/ou incapacidades nomeadarnente a “Convenção das Naçöes Unidas Sobre Os Direitos das

Pessoas corn Deficiência”.

Categoria

Assistente Administrativo

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar Pedagógico do Ensino Especial

Professor Destacado pelo Ministério da Educacâo

Educadora

Fisioterapeuta

Monitor de Atividades Ocupacionais de Reabilitacâo

Motorista de Velculos Ligeiros

Assistente Social

Psicologo

Técnico Superior de Educacâo Especial e Reabilitação

Terapeuta da Fala

Terapeuta Ocupacional

Vigilante

1.7. Alunos/Clientes

Numero de RH

1

2

1

1

1

1

11

2

1

2

2

3

1

3

Tabela 2- Nt~mero de Alunos/Clientes apolados pela ADAPECIL

a encia

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Valência Educacional

Centro de Recursos para a lnclusäo (CR1)

Numero de Alunos/Clientes

47

4

97

PA01 I Ediçao: 2 Revisäo: 1 I 5 de 12

Recursos Humanos
Tabela 1- Lista de Recursos Humanos contratados pela ADAPEcIL em novembro de 20fl
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1.8. Recursos Financeiros

A ADAPECIL é neste mornento urna instituiçâo corn recursos financeiros adequados aos seus

encargos, no que respeita a despesas correntes. E previsivel que a receita da ADAPECIL em

2021 esteja em 81% dependente de subsIdios/protocolos corn o Estado (nomeadamente

Segurança Social e Ministério da Educacão), em 8% das rnensalidades dos clientes e 4% do

protocolo de colaboraçäo corn a Câmara Municipal da Lourinhâ.

Apesar do equilibrio financeiro que se verifica, a ADAPECIL näo tern capacidade para realizar Os

investirnentos para renovar equiparnentos e/ou melhorar Os serviços que presta, bern corno

para prornover novas respostas para suprir as necessidades da população a quem a instituiçâo

serve.

No sentido de ultrapassar esta condicionante, a ADAPECIL realiza parcerias com diversas

empresas, autarquias e pessoas particulares; bern corno candidaturas a vários organismos.

Participa em eventos do concelho no sentido de obter rnais receitas, apesar do

condicionalismo decorrente da Pandemia Covid -19.

PAO1 I Edição: 2 Revisão: 1 I 6 de 12Elaborado por:
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2. Piano de Atividades
Tabela 3 - Piano de atividades

PLANO DEAçAO -2021

• ncentivar a integração de ciientes, em ASU em estrutura de atendimento;
• Desenvoiver e manter competéncias de transformacao de matérias-primas em
produtos finais, 00 de prestação de serviços, dotadas de utiiidade social, ate ac
maxima potencial do ciiente, bern como a faciiitação de possWel transiçäo para
programas de integracão sâcio profissional.

Socialmente ijteis
(ASU)

Cumprircorn atividades
propostas no Piano de
Atividadesde lnclusãoda RS
CÁO 2021

Continua, no desenrolardas atividades, corn
verificaçäo estabelecida no P01 de cada cliente e
no Piano de Átividades de lnciusão RS CÁO para
2021

Apoiar jovens/aduitos
corn idade iguai ou

superior a l6anos, cujas
capacidades mao

permitam, temporárla Cu
permanenternemte, a

exerclcio de uma
atividade produtiva.

Cumprir corn atividades
propostas no Piano de
Átividades de inciusão da RS
CAO 2021
Cumprir corn atividades
propostas no Piano de
Átividades de inciusão da RS
CÁO 2021
Cumprircom atividades
propostas no Piano de

Terapeut,cas
Átiv,dades de inciusão da RS
CÁO 2021

Continua, no desenroiar das atividades, corn
verificaçäo estabelecida no P01 de cada cliente e
no Piano de Átividades de inclusâo RS CÁO para
2021
Continua, no desenrolar das atividades, corn
verificaçao estabeiecida no P01 de cada cliente e
no Piano de Atividades de inciusäo RS CÁO para
2021
Continua, no desenroiar das atividades, corn
verificaçao estabeiecida no PDi de cada cliente e
no Piano de Atividades de inciusão RS CÁO para
2021

Dinarnizar atividades e dinâmicas que proporcionem oportunidades aos ciientes,
de manifestar/comunicar os seus sentimentos, interesses/gostos, formular
posicionamentos sobre 0 que Os envoive, bem coma atividades que promovam a
sua participacäo em contextos diferentes dos habituais.

Cumprir corn atividades
Ludico — propostas no Piano de

Recreativas Átividades de lnciusao da RS
CÁO 2021

Continua, no desenvoiver das atividades e final
do ano/projeto; ou em reunião gerai de Cao e
Educacional ou apes a atividade, em impresso
proprio.

I
PAO1 I Edição: 2 Revisão: ii 7 de12’r

Centro de
Atividades

Ocupacionais

Estritamente
Ocupacionais

(AEO)

Desenvoiver/manter competéncias de transformaçâa de materias-primas em
produtos finais, ate ao méximo potencial do ciiente.

Promover as competéncias de reiacionamento interpessoai e
autonomia/autodeterminacão, o bern estar e a cidadania e participacão social,
ate ao máximo potenciai do ciiente, nas competéncias sensorials, motoras e de
independencia.

Prornover atividades e dinâmicas que implicam a desenvoivirnento/reabiiitaçao,
assim coma, a expressäo de competéncias: afetivo-emocionais, motoras,
comunicacionais e artisticas.

Desenvoivimento
Pessoai e Social

Eiaborada por:
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Tabeia 4 — Piano de atividades (continuacã,)

PIANO DEAçAO -2021

0 jetivoGeral Objetivos Especificos

Promover atividades que desenvolvam as suas competencias cognitivas.

Tipo Ativ dades

ApolarJovens corn
necessidades educativas

Valencla especials de cardter
Educacional pernianente, corn Idad~

compreendidas entre os
6e l8anos.

Cumprir corn atividades
Educativas propostas no Piano VE para

2020/2021

Cumprir corn atividades
propostas no Piano VE para
2020/2021

Continua, no desenroiar das atividades, corn
verificação trimestral em dezembro, marco e
junho/juiho.

Continua, no desenroiar das atividades, com
verificação trirnestral em dezembro, marco e
junho/juiho.

Prornover atividades e dinamicas ue implicam o desenvoivimento/reabiiita âo,

Dinarnizar atividades e dinarnicas que proporcionern oportunidades aos aiunos,
de cornunicar Os seus sentimentos, interesses/gostos e formular
posicionamentos sobre 0 que Os envoive bern corno atividades que promovam a
sua participacäo em contextos diferentes dos habituais

LUdico— Cum rircornatividades

Cumprir corn atividades
LUdico—

propostas no Piano VE para
Recreativas

2020/2021

Continua, no desenroiar das atividades, corn
Continua, no desenvoiver das atividades e final
do ano ou;
Em reuniäo geral de CÁO eVE ou;
Em dois momentos de avaliacão em ficha de
avaiiaçäo individuai ou;
Após atividade, em registo próprio ou;
Após a atividade, em impresso próprio

PAO1 I Edição: 2 Revisäo: ii 8 de 12

Desenvoiver atividades que pretendem assegurar uma formaçäo gerai em
diversas areas: portugues, matematica, estudo do melo,..
Dinarnizar iniciativas no ârnbito das aprendizagens tendo em conta as
necessidades dos alunos;
Trocarexperiências corn o meio envoivente, numa perspetiva de enriquecimento
e diversifica âo das ex eriências ro orcionadas aos aiunos.

Promover as competéncias de reiacionarnento interpessoai / autonomia, o bern
estar e participaçäo social, ate ao máximo potenciai do aiuno.

Desenvoi. Pessoai
e Social

Eiaborado por:
Direçäo: //2020
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Tabela 5- Piano de Atividades (continuação)

Objetivos Especificos

Cumprir corn atividades

AvallaçSo especializada de criancas e jovens em contexto escolar. AvaliaçSo propostas no Piano CR1 pare Apos atividade, na devoluçSo dos resultados.
2020/ 202 1

Acompanhamento têcnico des criancas C jovens, promovendo 0 sucesso Continua, no desenrolarda atividade e corn
educativo dos mesmos. informa So no final de cada erfodo letivo.

Apoiarcrianças e jovens, Continua, no desenrolar da atividade e corn
que estejam ao amigo do ArticulaçSo muitidisciplinar e transdisciplinar. InformaçSo no final de cada periodo letivo.
Dec. Lei 54/ZOl8de6de Apoio a elaboracSo, implementaçao e acompanhamento de programas Continua, no desenrolar da atividade e corn

Juiho, em diferentes
Centrode educativos individuaise relatoriostecnico eda 0 icOs. verifica So no final decade eriodo letivo.domInios. Cumprir corn atividades

Recursos para a nomeadamente em lnteivenç5o propostas no Piano CR1 pare
InclusSo 2020/2021terapia de fala, Desenvolvimento de açöes de apoio a familia e comunidade escolar. AvaliacSo no desenrolar da atividade.

psicologla,
psicomotricidade.

fisioterapia. A °° a transi So dos ovens are a vida os-escolar, nomeadamente ara 0 Continua no desenrolar da atividade e corn

ProduçSo de materiais corn conteUdos de apoio ao curriculo em formatos Continua no desenrolar da atividade.
acessiveis.

Cumprir tom atividades

M Ihorar a qualidade do serviço. Avaliaç5o do CR1 propostas no Piano CR1 para AvaliacSo apos atividade, em registo proprio.
2020/ 202 1

Cumprir corn atividades

Desenvolver o PIano de AçSo. Planeamento propostas no Piano CR1 para Avaliaçao apos atividade.
2020/2021

Criar condicöes pan
Construç~o de acompanhar o Angariar apoios financeiros para a construcSo, nomeadamente, atraves de uma Conseguir aprovaçSo do

um lar envelheclmento dos . Investimento projeto pela Seguranca PrestaçSo de Contas anualparceria tom o municipio da lourinh5
residencial clientes, bern como as Social

dificuldades das famillas.

Aumentar/melhorar Os
recursos da instituiçâo Investimento corn

Espaço Dar resposta ao levantamento des necessidades. expectativas e potenciais dos recursos a Ate dezembro de 2021 Reglsto da instalac5o do equipamentopan uma resposta de
multimedia clientes/Planos de Desenvoivimento Individual. Dar resposta aos PEI dos alunos.

malor qualidade aDs candidaturas
alunos/cllentes

RequaliflcaçSo
do espaço corn Investimento cornMelhorara eflclência
substltulc~o de Meihorar a temperatura recursos a Ate dezembro de 2021energetlca do edificlo. candidaturas

janelas e
cobertura

Elaborado por: PAO1 I Ediçâo: 2 Revis~o: 1I 9 de 12
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4. Orçamento Previsional - RECEITAS

PLANO DEAçA0 -2021

DEMQNSTRAcAO DE RESULTADOS PREVISIONAIS (OR~A

nan
II

ENTO) PARA 2021

Ed uca cio n a I

n

MensaHdades 40150,03 €

Transpotte,Pisidna releitoric 3840,00 €

Quotas 3135,03€
2 351,25 €

Artesanato 5386,SO€

72.5.4 Festas e Eve ntos 19 a~W €
72.5.5 Pirilampo Magico 3990,00 €

Stibsidios do Estado e Outros Entes Püblicos 314 604,84€

• RECEITAS

Valor Ano
/ute nte

165~€
123,75 €
283,50 €

210,00 €

21624,00€

40 150,00

3 840,00 C

3300,00€
2 475,00 C
5 670,00€
20000700€
4200,00€

62 611,53 C 398840,37(

Valor Ano/Utente

803,00 €

76,80 €

62,70 €
47,03 C

107,73 €
380,03€
79,80€

6 292,10 €

0,00 €

285,03 C

26,11€

285,03€

123,50 C

63,65 C
133,03 €

8 765,42 €

730,45 €

75,1,3

CML -Protocolo Colaboraçâo 14250,00 C

Subsidlo para investimento-PRODER 1 305,68 C

Donativos+subsidios 14250,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos 6175,03 €

Restituiçäo WA 3182,50 €

____ Consignaç~o IRS 6650,03€
TOTAL RECEITAS

RENDIMENTOS MENSAIS

RESULTADO LIQUIDO -1091,36€ 50 UTENTES

0IFERENCIAL/M~S -1,82€

30,94 C
70,88 C
250,00 C
52,50 C

5406,W€

0,03 C

187,50 C

17,18 C

187,50 C

81,25 C

41,88 C
87,50 C

6 454,37 C

53786€

I I~

750,03€

68,72 €

750,03€

325,03 C

167,50 C
350,00€

438 270,77 €
Rendimento Media

Mensol

15000~0€

1 374,40€

15000,0~

6500,00€

3 350,00€
7000,00€

25817,47 €
Rendimento Medlo

62 611,53 C
Rendimnento Médlo

Mensal

526 699,77€

4UTENTES 1049,11€

14,
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Secretá na da Di reçâo

(Teresa M~ Farto Faria de Sousa)

(Manieta Madalena S. Dionisio Miranda)

ANEXOS: PAOZ (Piano de atividades da Resposta Social CAO); PAO3 (Piano de Atividades da Vaiência Educacionai);

Resuitados Previsionais 2021 e Conta de Expioração Previsional e Orçamento de investinientos e Desinvestimentos-2021

PAO4 (Pianeamento de Atividades do CR0; Demonstração de

PAO1 Ediçäo: 2 Revisäo: ii 12 de 12
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Presiclente da Direcâo

Vice-Presidente da Direção

(Fiorbeia Quaresma dos Santos)

Tesoureiro da Direcâo

Vogal da Direção

Vogai da Direç~o

V

(ioào ar’ Cur.’ ‘a es priano)

V
A _

(Paulo Alexandre Lopes Silva Oiiveira)
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