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2021 – UM ANO ATÍPICO 

 O ano de 2021 foi muito marcado pelos desenvolvimentos da pandemia causada pelo 

COVD 19, com os consequentes confinamentos e limitações em várias atividades. 

 Dada a experiência de 2020, cada unidade foi adaptando as atividades às contingências 

do momento, mas importa salientar as limitações impostas às atividades na comunidade como 

um dos pontos mais negativos da pandemia. 

 No CRI tivemos diversas limitações à saída dos alunos das escolas, nomeadamente para 

a realização de estágios no âmbito da transição para a vida pós-escolar. 

 Na formação profissional algumas entidades foram obrigadas a limitar o acesso de 

formandos e formadores aos locais de formação. 

 No CAO/CACI, USO, FSO e GAPRIC foram condicionadas a realização de experiências sócio 

ocupacionais e de atividades em equipamentos da comunidade. 

 Neste quadro foram essenciais a capacidade de adaptação das equipas técnicas, mas 

também das pessoas apoiadas, para que tenhamos conseguido vencer as dificuldades que foram 

surgindo a cada novo dia. 

 A impossibilidade de realizar Almoço de Natal, a Festa de Verão e as Jornadas de 

Formação que tradicionalmente reuniam os trabalhadores e as pessoas apoiadas, foi um marco 

muito negativo pois dada a nossa dispersão geográfica e funcional, as alternativas online que 

foram realizadas, não garantiram o mesmo nível de proximidade. 

 Apesar destas dificuldades, o ano de 2021 ficará para a história como um ano positivo. 

 

 

1 - FACTOS QUE MARCARAM OS MESES DE 2021  

  As atividades realizadas em cada uma das unidades encontram-se registadas nos 

respetivos relatórios de atividades. Aqui cabe apenas uma referência a alguns acontecimentos 

que se salientam do dia a dia ou que têm especial relevo para a ASSOL, no seu todo.  

 

 

JANEIRO  

Concurso de Ano Novo da ASSOL – realizado online, com a participação de todos os polos da 

ASSOL, teve como objetivo manter a ligação entre todos, uma vez que não tinha sido possível 

realizar o Almoço de Natal. 

Obras na sede – continuaram, embora com atrasos, nomeadamente, na substituição das janelas.  

Centro de S. Pedro do Sul – foi feita a escritura da nova loja adquirida no 3º piso. 

COVID – em 23 de janeiro foi decretado um confinamento geral e foram vacinados os 

trabalhadores e pessoas apoiadas da USO e Lar de Apoio. 

 

FEVEREIRO 

COVID - Com o confinamento geral, todas as unidades estiveram encerradas sendo assegurados 

apoios online e alguns acompanhamentos no domicílio, apenas a USO – Unidade Socio-



 
Relatório de Atividades da ASSOL - Ano 2021 

3 

 

ocupacional funcionou com normalidade, enquanto no Lar de Apoio as pessoas permaneceram 

apenas durante o dia.  

Renovação da Frota de Viaturas - foi adquirida uma viatura (seminova) adaptada, para o 

transporte de pessoas em cadeiras de rodas. 

Centro de S. Pedro do Sul – aproveitou-se o encerramento para fazer algumas obras numa casa 

de banho e no terraço. 

 

MARÇO 

Obras na sede - Foram concluídos os trabalhos de construção civil.  

COVID - Continuamos em confinamento total. As pessoas apoiadas e colaboradores foram 

vacinadas à medida que isso foi possível. 

Unidade Sócio Ocupacional – foi publicada a Rede Cuidados Continuados Integrados em Saúde 

Mental até 2023 onde está incluída a nossa USO, com 30 lugares.  

Lar Residencial – a Direção reuniu com a Mesa da Misericórdia de Oliveira de Frades para 

podermos ajustar os nossos planos. 

Centro de S. Pedro do Sul – foi contratado o projeto de arquitetura para a reconversão do 3º piso. 

Formação online – começou a divulgação do curso online com o título “A Pedagogia da 

Interdependência e o Planeamento Centrado na Pessoa - duas Abordagens Complementares” 

Relatório de Progresso EQUASS - A EQUASS exige que nos anos em que não há auditoria seja feito 

um relatório de progresso dando conta das melhorias e desenvolvimentos realizados.   Foi 

enviado o relatório refente ao ano de 2020. 

 

ABRIL 

Retoma das atividades – a partir do início do mês foi possível ir retomando as atividades sendo a 

formação profissional a última a retomar, apenas no dia 19 de abril.  

Programa da RTP Príncipes do Nada – a ASSOL doi convidada para participar neste programa da 

RTP 1 e decorreram as filmagens. 

Curso online – foi necessário abrir dois grupos de 30 pessoas por ter havido muita adesão. 

Equipa de saúde mental comunitária - foi criada, ligada ao Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental do Centro Hospitalar de Viseu Tondela, uma equipa de saúde mental comunitária que vai 

ficar sediada em Castro Daire, mas que estenderá a sua ação aos concelhos de Lafões, 

nomeadamente S. Pedro do Sul.   

Pátio da Casa “Nova” foi arranjado para funcionar como estacionamento para as viaturas ligeiras 

da ASSOL. 

 

MAIO  

Atividades - decorreram com a anormalidade possível, em todas as unidades.  

Computadores – foram adquiridos 10 computadores. 
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JUNHO 

Curso online – a avaliação final dos dois primeiros grupos foi tão positiva que há possibilidade de 

fazermos duas novas turmas depois do Verão 

CRI – foi renovada a creditação junto do Ministério da Educação. 

Tempestade – tivemos prejuízos significativos no Lar de Apoio com a tempestade de granizo que 

ocorreu no início deste mês. 

 

JULHO 

Festa de Verão – realizou-se no dia 16, em formato online. 

Melhoria da frequência do CAO/CACI, FORM e USO - um dos efeitos da pandemia foi que temos 

maior frequência do que antes dos confinamentos. Não só algumas pessoas pediram para 

frequentar mais dias do que frequentavam antes, mas também apareceram novos pedidos de 

admissão. 

Aquisição de Viaturas - foi entregue a viatura de 9 lugares adaptada adquirida em segunda mão, 

que foi objeto de algumas reparações. 

 

AGOSTO 

Dia de formação e convívio – no dia 6 realizamos uma ação de formação e um convívio, ao ar 

livre, que, pela primeira vez em ano e meio reuniu todos os trabalhadores. 

Viatura de 9 lugares adaptada – foi a adjudicada a aquisição de uma viatura ligeira de 9 lugares 

nova e adaptada, para transporte de pessoas em cadeira de rodas.  

 

SETEMBRO  

CRI – recebemos a renovação da acreditação, mas o financiamento, para o ano letivo de 

2021/2022 será igual ao do ano anterior.  

Feira do Livro do Porto – estivemos de novo presentes e vendemos 1851,40€. A Câmara Municipal 

de Oliveira de Frades apoiou o custo da inscrição. 

 

OUTUBRO 

Semana Cultural - realizada na 1ª semana e foi um sucesso 

Contratação do fornecimento de bens e serviços – foram lançados os procedimentos de 

contratação pública para fornecimento de bens e serviços para o próximo ano. 

Curso online – estão a decorrer as turmas 3 e 4.  

 

NOVEMBRO  

Protocolo Escola Profissional de Vouzela - foi assinado um protocolo com a Escola Profissional de 

Vouzela tendo em vista o apoio a alunos com necessidades especiais que frequentam essa escola. 

Carrinha nova de 9 lugares adaptada – foi entregue.  
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DEZEMBRO 

COVID 19 – continuaram a surgir alguns casos entre as pessoas apoiadas, colaboradores e os seus 

filhos. 

Casa do Professor em Pereiras - A Junta de Freguesia de Pinheiro de Lafões propôs à ASSOL a 

cedência, através de comodato por 25 anos, da Casa do Professor no lugar de Pereiras que se 

encontra abandonada há muitos anos.   

Programa PARES II - Foi recebida a notificação da aprovação do financiamento para a construção 

do edifício polivalente. 

Eleições – Foram eleitos os órgãos sociais para o próximo quadriénio.   

 

 

2 - BALANÇO SOCIAL 

 O grande capital da ASSOL são as pessoas apoiadas, as suas famílias, os seus associados, os 

colaboradores, os voluntários, as empresas, outras IPSS, serviços públicos e autarquias com quem 

temos parcerias e por último, mas não os menos importantes, os financiadores. 

  

2.1 - PESSOAS APOIADAS POR UNIDADE 

Unidade 2017 2018 2019 2020 2021 

Intervenção precoce 80 89 95 86 97 

CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 330  282 232 210 210 

Formação Profissional  185 198 180 242 153 

Centro de Recursos Qualificação Emprego 188 240 236 174 172 

Centro de Atividades Ocupacionais  77 85 86 86 88 

Fórum Sócio Ocupacional 45 45 15 14 15 

USO - Unidade Sócio Ocupacional  - - 28 27 30 

Lar de Apoio  8 8 8 8 8 

Pessoas apoiadas em famílias de acolhimento da 

segurança social 

8 8 7 7 7 

GAPRIC 27 30 32 29 32 

Total global  948 985 919 883 812 

 

 

2.2 - SÓCIOS  

 

Anos  2017 2018 2019 2020 2021 

Total 228 230 230 241 239 

 

Esta é uma área em que a ASSOL pretende desenvolver uma ação mais focada durante o 

ano de 2022, no sentido de aumentar o n.º de sócios.  
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2.3 - COLABORADORES – PROFISSIONAIS   

 

 Este foi um ano marcado por muitos confinamentos e baixas.  

 Só a capacidade de adaptação de todos, às circunstâncias que muitas vezes mudavam 

cada dia, se não no mesmo dia, permitiram assegurar o desenvolvimento das atividades com o 

mínimo de normalidade e ainda lançar novos projetos. 

 A formação contínua dos colaboradores foi muito centrada na frequência de ações 

online, o que foi um bom motivo para alguns se aventurarem neste mundo das tecnologias.   

 A grande limitação foi a impossibilidade de realizar atividades que juntassem todos os 

trabalhadores. 

 

Colaboradores 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 71 75 77 76 78 

Tempo parcial 7 6 5 4 6 

Correspondência horários completos 70 73 75.5 74.6 74.3 

Estágios profissionais e inserção 0 1 2 2 1 

Profissionais em regime de avença  2 2 3 3 3 

Profissionais em regime de avença (protocolo AECs com a 

CM Oliveira de Frades) 

 4 5 8 9 

             

Habilitações dos colaboradores H M Total  

Ensino básico  6 10 16 

Ensino Secundário  3 14 17 

Ensino Superior 5 40 45 

 

Idades 20-29 30-39 40-49 50-59 +60 Total  

N.º 0 29 25 18 6 78 

 

A ASSOL mantém a prática de avaliação dos colaboradores, através do Acordos de 

Atribuição de Responsabilidades Individuais, sendo que em 2021, se conclui que a média da 

avaliação dos colaboradores nos vários itens relativos às suas responsabilidades é de 4.3 (em 5 

valores). Tal evidencia o nível e preparação das equipas que a ASSOL tem, cujo resultado em 

termos de avaliação é muito elevado.  

 

A ASSOL mantém um grande enfoque na formação quer individual, dos colaboradores, 

como para o exterior. A representatividade da ASSOL em várias atividades traduz também a 

quantidade de situações em que somos convidados a participar, pelo impacto do nosso trabalho. 

Em 2021, os resultados apurados traduzem-se no quadro em baixo: 
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Média de Horas de formação do colaborador 52,6 

Horas como palestrante dadas pela ASSOL 260 

Eficácia da formação  4.1 (em 5) 

Autoavaliação da formação  4.5 (em 5) 

N.º de sugestões de formação dadas pelos colaboradores 95 

N.º de sugestões de melhoria dadas pelos colaboradores 40 

N.º de ações de representação da ASSOL 53 

 

2.4 - VOLUNTARIADO 

 Apesar da pandemia, tivemos cinco voluntários que realizaram atividades ao longo do 

tempo e além desses, várias pessoas vieram colaborar em atividades pontuais.  

  

 2.5 - PARCERIAS  

 Sabemos, há muito, que a ASSOL só consegue assegurar os apoios que presta devido à 

colaboração das 322 parcerias formalizadas, além de outras que sendo pontuais, não são objeto 

de protocolo escrito. 

 O valor das parcerias é inestimável para a ASSOL, mas acreditamos que esta rede é 

também um fator que ajuda à transformação da nossa comunidade dando um contributo imenso 

para uma melhor qualidade de vida das pessoas apoiadas. 

 Todas as parcerias foram importantes, mas importa destacar as parcerias com 

empregadores (empresas, IPSS e também autarquias) que se mantiveram sempre abertas a 

receberem as pessoas apoiadas, seja para estágios de formação ou experiências sócio- 

profissionais. 

 Importa salientar que das 322 parcerias formalizadas, todas mostram interesse em 

continuar em 2022. Tal é uma evidência da estabilidade que já se conseguiu ao nível das parcerias.  

  

    

2.6 – RELAÇÃO DA ASSOL COM A COMUNIDADE  

 A COVID afetou muito a possibilidade de as pessoas apoiadas, sobretudo no CAO/CACI, 

Forum e USO, realizarem atividades na comunidade. Uma das formas de vencer esta dificuldade 

e manter a ASSOL presente na comunidade foi a participação em eventos doutras entidades e a 

realização de exposições de trabalhos em locais públicos, como:  

- Edição e apresentação na Biblioteca Municipal de Oliveira de Frades do livro de 

Francisco Ferreira “Um Livro”. 

- Exposição “A energia que nos faz levantar”, cujos trabalhos foram adquiridos pela 

empresa Martifer para decoração dos seus espaços.  

- Exposição “Lendas das Terras de Lafões” – num espaço da Biblioteca Municipal de 

Oliveira de Frades que permitia ser vista da rua. 

- Exposição “Quem vê caras vê corações” – no Museu Municipal de Oliveira de Frades. 
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- Exposição “Lendas de S. Pedro” - na Associação ALUCA de Figueiredo de Alva e na 

Câmara de S. Pedro do Sul. 

- Exposição “Os Lugares onde Aprendemos” - realizada no âmbito do projeto AMASS em 

parceria com APECV - esteve exposta da Casa da Imagem em Vila Nova de Gaia e em 

Malta no âmbito de um congresso internacional de professores de educação artística e 

visual. 

 

Participação em:  

- Maio Florido, organizado pelo Centro Cultural de Stª Cruz da Trapa. 

- Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - Misericórdia de Tarouca. 

- Participação de 6 pessoas apoiadas na peça de Teatro “Donos do Mundo” de Sophia de 

Mello Breyner, produzida pela ACERT em Tondela, que estreará em janeiro 2022. 

 

 

3 – APOIO ÀS PESSOAS APOIADAS NO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE UMA VISÃO DO 

FUTURO DESEJADO E NA SUA CONCRETIZAÇÃO 

 

 O objetivo continuou a ser assegurar a cada pessoa os apoios necessários para que possa 

realizar os seus desejos e caminhar em direção ao futuro por ela imaginado. 

 As dificuldades foram muitas, devido aos confinamentos e demais limitações impostas 

pelo COVID, mas nunca é demais salientar a capacidade das pessoas em resistirem a essas 

contrariedades.  

  

 

3.1 – IPI - INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA 

 Com altos e baixos foi possível manter os apoios. 

Continuaram a chegar novos pedidos em grande número, agravando-se as dificuldades 

em conseguirmos dar apoio a todas as crianças em condições aceitáveis. 

Pela primeira vez ponderámos deixar crianças em lista de espera, pois a equipa continua 

a ser a mesma de quando eram apoiadas 40 crianças, sendo que em 2021 foram apoiadas 96. 

 

 

3.2 – CRI - CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

 Foi renovada a acreditação junto do Ministério da Educação. 

O ano de 2021 foi muito difícil para os alunos com grandes dificuldades de aprendizagem, 

pois as suas possibilidades de participarem em atividades online são muito limitadas. Além disso, 

quando funcionaram presencialmente, as escolas dificultaram ou impediram a realização de 

atividades no exterior da escola, incluindo a realização de estágios em contextos de trabalho. 

 Se há crianças e jovens particularmente afetadas pelo COVID, e com significativas 

complicações, são estas! 
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Indicadores de atividade 2017 2018 2019 2020 2021 

Terapia da Fala  147 147 111  108 105 

Psicologia   217 182 157  143 137 

Psicomotricidade 51 56 49  44 42 

Transição Vida Adulta - estágios   55 54 41  44 46 

 

 

3.3 - FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL 

  A COVID teve impactos diretos no funcionamento e nos resultados da formação por via 

do confinamento, mas também pelos isolamentos a que formandos e formadores foram sujeitos 

e ainda pelas perturbações e dificuldades que aconteceram nos locais de estágio, onde também 

se fizeram sentir os efeitos da pandemia. 

 Foi um exercício complicado o de conciliar todas estas limitações com o cumprimento 

das regras do POISE e do IEFP, e garantir estágios a todos os formandos em locais da sua escolha. 

 Esta instabilidade teve impacto nos resultados finais, prejudicando as possibilidades de 

alguns formandos conseguirem empregos. 

 

Indicadores globais da atividade  2017 2018 2019 2020 2021 

Nº de formandos   185 198 180 242 153 

Formandos que concluíram a formação  60 60 a) 109 1 a) 

Horas previstas na candidatura 164352 187 746 188714 148911 144174 

Horas realizadas  148062 171 832 159801 127178 119112 

Taxa de integração profissional dos ex-

formandos até um ano de término da F.P. 

83,3% 81% a) 66% a) 

a) No ano de 2019 e 2021 não terminou nenhum curso da operação 246, no entanto terminou uma 

formanda da operação 149 que estava a compensar horas para terminar o seu percurso (tinha 

medida de integração, contudo não aceitou a mesma por motivos de gestão familiar).  

 

 

3.4 – CRQE - CENTRO DE RECURSOS PARA A QUALIFICAÇÃO E O EMPREGO 

 No final de 2021 podemos dizer que atingimos um ponto em que não temos pessoas com 

deficiência desempregadas, desde que reúnam condições para trabalharem e já tivemos 

dificuldades em encontrar pessoas para responder a alguns pedidos de empresas (nos concelhos 

de Oliveira de Frades, Vouzela e S. Pedro do Sul).  

 Isto acontece porque apesar de todas as dificuldades foi possível criar novos empregos 

no regime de EAMA – Emprego Apoiado em Mercado Aberto. Esta medida de apoio foi criada em 

2015 e tem sido a grande alavanca para a criação de postos de trabalho para pessoas com 

deficiência e incapacidade. 

 Como evento marcante do ano tivemos o almoço convívio, com os trabalhadores 

apoiados pela ASSOL e os seus empregadores, realizado em novembro, nas Termas de S. Pedro 

do Sul, onde reunimos 95 pessoas. Foi também uma forma de assinalar os 30 anos das primeiras 
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colocações profissionais e nele foram entregues diplomas de mérito aos trabalhadores e seus 

empregadores. 

 

Medida  2017 2018 2019 2020 2021 

Informação, avaliação e orientação  54 76 79 51 52 

Apoio à colocação 38 45 29 33 20 

Acompanhamento pós colocação 96 119 128 71 100 

Contratos de Emprego Apoiado em Mercado Aberto  9 17 16 9 14 

Atribuição de produtos de apoio  0 2 0 1 1 

Total 188 240 236 174 172 

 

 

3.5 - APOIO A PESSOAS ADULTAS COM DEFICIÊNCIAS GRAVES OU PROBLEMAS CRÓNICOS DE 

SAÚDE MENTAL 

 Como nota especial do ano de 2021 temos a registar que depois do Verão, quando 

tivemos alguma acalmia do COVID e a generalidade das pessoas apoiadas e dos trabalhadores 

tiveram as duas doses da vacina, houve um aumento geral da frequência diária, porque algumas 

pessoas começaram a frequentar mais dias e outras melhoraram a assiduidade. 

 

Capacidade de resposta    

 A ASSOL manteve a capacidade de resposta a estas pessoas sendo que no Centro 

Alexandre Correia (sede) funcionam dois CAO´s e a USO - Unidade Sócio Ocupacional e no Centro 

de S. Pedo do Sul um CAO e o Forum Sócio Ocupacional. 

 A nossa capacidade de apoio a pessoas com deficiência no CAO/CACI é de 90 pessoas, 

tendo acordo com a Segurança Social para 85, enquanto o FORUM e a USO asseguram apoio a 

45 pessoas com doença mental crónica incapacitante. 

 

Parcerias  

 Importa salientar a importância da abertura das empresas e outras entidades para que 

as pessoas apoiadas pudessem retomar, tão cedo quanto possível, as suas experiências socio 

ocupacionais. 

  

A adaptação das atividades e dos Acordos de Apoio 

 Ao longo do ano não foi possível realizar as atividades desportivas, nomeadamente, a 

natação e também não conseguimos retomar as experiências socio-ocupacionais feitas em 

pequenos grupos. Por tudo isso não foi possível dar resposta a todos os pedidos de várias pessoas. 

 Internamente, manteve-se a preocupação em reduzir os contactos entre os diferentes 

grupos, o que fez com que as pessoas pudessem escolher menos atividades e os grupos tivessem 

uma estrutura mais fixa do que seria desejável.  
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 Durante o período de confinamento funcionaram atividades online, nomeadamente o 

grupo Quarentena Criativa no Facebook. 

 As famílias continuaram a pedir muita ajuda para acederem aos serviços públicos, 

nomeadamente serviços de saúde.  

  

 

CAO/ CACI  

 Foi publicada uma Portaria que altera a designação do CAO para CACI – Centro de 

Atividades e Capacitação para a Inclusão. No essencial esta legislação está de acordo com o que 

são as nossas práticas, pelo que o principal efeito é dar cobertura legal a algumas atividades que 

realizávamos na comunidade. 

 

Apoios nos acessos aos serviços 

 Continua a ser uma atividade muito exigente, não só em deslocações, mas sobretudo na 

ajuda às famílias para fazer marcações de atendimentos, pois além dos problemas criados pelo 

COVID cada serviço público parece ter encontrado uma forma especial de tornar as marcações 

de atendimentos e consultas online ou por telefone um processo muito mais complicado do que 

deveria ser. 

 

 Indicador  2017 2018 2019 2020 2021 

Nº de Ações de Apoio a pessoas apoiadas no acesso aos cuidados 

de saúde (CAO, USO e FORUM) em serviços de acesso comum 

522 666 540 396 794 

Nº de atividades de apoio a pessoas para resolverem diversos 

problemas em serviços públicos, tratar de documentos ou outras 

situações legais 

518 521 402 289 421 

 

 

 

3.6 - CENTRO ALEXANDRE CORREIA 

  Este Centro engloba dois CAO - Centros de Atividades Ocupacionais, com capacidade 

para 60 pessoas e acordo de Cooperação para 56 e a USO – Unidade Sócio Ocupacional com 

capacidade para 30 pessoas. 

 

Atividades  

  Com as condicionantes já referidas, funcionaram a oficina de encadernação, a oficina de 

reparações, a sala de trabalhos produtivos, a sala de trabalhos em pasta de papel, a sala de apoio 

geral, a costura e tratamento de roupa, a sala de informática, a sala trabalhos em madeira e 

trabalhos para empresas, as atividades de expressão dramática e as atividades desportivas, 

embora limitadas a caminhadas e ao ténis de mesa.  
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A estas atividades acrescem as Atividades Socialmente Úteis (experiências socio 

profissionais) realizadas em empresas e que no final do ano já abrangiam 20 pessoas. 

Merecem destaque, ainda, as exposições em que o Centro esteve envolvido. 

Das atividades habitualmente realizadas no exterior podemos retomar a hipoterapia e a 

fisioterapia no Centro de Saúde de Vouzela. 

 

Melhorias mais significativas  

Destaca-se a finalização das obras nos edifícios da sede, com grandes ganhos em 

conforto.  

 

 

3.7 - CENTRO DE S. PEDRO DO SUL  

O Centro de S. Pedro do Sul engloba um CAO para 30 pessoas e o Fórum Sócio 

Ocupacional para 15 pessoas. 

 

Atividades  

A impossibilidade de realizar algumas atividades no exterior e a necessidade de limitar os 

contactos nas atividades, obrigaram a suspender a Fúnika, as atividades de música de desporto, 

sendo estas compensadas com realização de caminhadas. 

Ainda assim, funcionaram as velas, os trabalhos artesanais, a sala polivalente, a expressão 

dramática e outras atividades que se podem realizar com pequenos grupos. 

No exterior foi possível assegurar experiências socio profissionais a todas as pessoas que 

o quiseram e também a hipoterapia, o que se deve à grande abertura dos nossos parceiros. 

 

Melhorias mais desejadas  

As salas do 3º piso tiveram este ano uma grande utilização o que acentuou a necessidade 

de serem feitas as obras que permitam uma melhor interligação entre os dois pisos e uma maior 

funcionalidade no 3º piso. 

 

 

3.8 - APOIO RESIDENCIAL 

            Apesar dos confinamentos e dos casos de COVID que houve na ASSOL, não registamos 

qualquer caso entre as pessoas apoiadas no Lar de Apoio. 

   

 

3.9 - GAPRIC - Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade  

  Todas as atividades do GAPRIC decorrem em parceria com entidades da comunidade, 

pelo que foram particularmente afetadas pelos vários surtos de COVID, mas, apesar disso, foi 
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possível manter um bom ritmo nas atividades e continuou a ser possível encontrar novos 

parceiros, o que se reflete no número de pessoas que foi possível continuar a apoiar. 

 

 GAPRIC 2017 2018 2019 2020 2021 

Tondela, St. C. Dão, Carregal do Sal e Mortágua 12 14 18 18 20 

Castro Daire, Vila Nova de Paiva e Satão 8 9 8 8 8 

Lafões  7 7 6 3 4 

Total 27 30 32 29 32 

 

  O grande problema do GAPRIC é a falta de um financiamento estável, contudo com 

alguns financiamentos de algumas Câmaras Municipais onde temos mais pessoas e as 

comparticipações das famílias, haverá condições para equilibrar os custos. 

 

 

3.10 - SERVIÇO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS  

Este serviço, em 2021, consolidou o seu papel como interface com as famílias com 

situações mais complexas e a sua articulação com as outras unidades, mantendo um papel central 

nas situações de maior acompanhado em que a ASSOL está envolvida. 

 

 

4 – ATIVIDADES PARA SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO FUTURO E MELHORIA 

CONTÍNUA 

 

4.1 - INVESTIMENTOS MATERIAIS  

Obras na Sede 

 O ano de 2021 foi marcado pela conclusão das obras de requalificação dos edifícios da 

sede, sendo de destacar que, dada a boa execução das obras e a rapidez no pedido dos 

reembolsos, o PO CENTRO reforçou o financiamento da obra em 5%.   

 Os ganhos de eficiência energética eram um dos objetivos das obras e, pese embora não 

seja possível fazer uma comparação dos custos, nomeadamente no aquecimento, é certo que o 

conforto dos vários espaços é hoje incomparavelmente melhor. 

 

Frota de Viaturas  

 Foram adquiridas 3 viaturas de 9 lugares adaptadas, sendo duas usadas e uma nova e 

feita uma grande reparação num dos miniautocarros. 

 

Equipamentos diversos 

 Foi assegurada a manutenção e substituição de equipamentos e mobiliário diversos, 

destacando-se a aquisição de 10 computadores. 
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4.2 – PROJETOS DE NOVAS INSTALAÇÕES  

Novo edifício polivalente - cozinha e refeitório 

 Em dezembro recebemos a notificação da aprovação da candidatura ao programa PARES 

II, o que permitirá lançar a obra no início de 2022,  

 

Apoios Residenciais  

 Uma vez inviabilizado o projeto do Lar Residencial, foi analisada a possibilidade de 

adaptar o edifício para uma Residência Autónoma, mas verificou-se que o custo era excessivo 

para uma instalação que permitiria apoiar apenas 5 pessoas. 

A Junta de Freguesia de Pinheiro de Lafões propôs à ASSOL a cedência em comodato de 

25 anos, a Casa do Professor no lugar de Pereiras que se encontra abandonada há muitos anos.   

A ideia é adaptar o primeiro andar para criar dois apartamentos: um T1 e um T2 que serão 

geridos pela ASSOL para alojamento de pessoas com deficiência e no rés do chão criar um salão 

polivalente que ficará também à disposição das pessoas da localidade.  

Foi feita uma candidatura para financiamento das obras, aguardando-se o resultado. 

 

 

4.3 - ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

Certificação EQUASS - Excelência em Serviços Sociais 

 O objetivo é que a renovação da Certificação de Excelência em Serviços Sociais pela 

norma EQUASS, que teremos de fazer em 2023, possa acontecer sem sobressaltos. 

Apresentámos o Relatório de Progresso relativo ao ano de 2020 que foi validado pelos auditores. 

 

Projeto Hilives  

A ASSOL tem colaborado, dentro do esperado e em tudo o solicitado, mas as ações do 

projeto foram muito afetadas pelo COVID que impediu todos os encontros presenciais entre os 

parceiros.  

É nota de registo o facto deste projeto ter já como resultado a criação de um curso para 

alunos com deficiência intelectual na Universidade de Aveiro. 

 

Melhoria do sistema informático da ASSOL 

Foram comprados mais alguns novos computadores e também e feita também uma 

assinatura da plataforma ZOOM que viria a ser muito utlizada nos cursos online. 

 

Acesso das pessoas apoiadas às tecnologias da informação 

Temos o objetivo de capacitar as pessoas apoiadas, nomeadamente no CACI, USO e 

FORUM no uso dos computadores, telemóveis e acesso à internet.  A criação de uma sala 

dedicada à informática no Centro Alexandre Correia insere-se neste objetivo. 
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A pandemia reforçou esta necessidade, pois tivemos necessidade de recorrer a estas 

tecnologias para comunicar e apoiar as pessoas nos períodos de confinamento. 

 

Divulgação da ASSOL 

A participação na Feira do Livro do Porto com um stand foi a ação de maior relevo.  

 

Investigação e Inovação  

A ASSOL apoiou duas colaboradoras para a frequência de um mestrado em Inclusão Social 

de Pessoas com Deficiência na Universidade de Salamanca. 

Fizemos um trabalho de análise dos dados recolhidos com a Lista de Verificação da 

Inclusão criada em 2017, que deu origem a uma comunicação aceite pelas XI Jornadas Científicas 

Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad “Calidad de Vida y Apoyos: El 

Poder de la Evidencia” organizadas pela Universidade de Salamanca, em março de 2022.  

Colaboramos num estudo no âmbito de um projeto de pós-doutoramento na área da 

transição para a vida adulta e inclusão comunitária das pessoas com deficiência. 

Iniciámos um estudo que visa fazer o seguimento de todas as pessoas apoiadas pela 

ASSOL no acesso ao emprego, ao longo dos anos. 

Apoio à inclusão de alunos com grandes dificuldades de aprendizagem nas escolas 

profissionais 

Demos início a um protocolo com Escola Profissional de Vouzela para a apoio a alunos 

sem capacidades para cumprirem o currículo normal, que as escolas puderam, pela primeira vez, 

receber nos seus cursos.  

 

Gabinete de Apoio aos Imigrantes  

Foi feita uma proposta à Câmara Municipal de Oliveira de Frades, que já assumiu 

publicamente o seu apoio, para a criação de um gabinete de apoio aos trabalhadores imigrantes 

que estão a chegar à nossa região.  

 

 

4.4 – CONTRIBUTOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 Sem boas políticas públicas, a ação da ASSOL será sempre limitada e ficará incompleta, 

pelo que é importante o contributo para a melhoria das políticas e a adequação dos regulamentos 

e normas, no sentido de facilitarem os apoios. 

 É neste quadro que faz sentido a participação ativa na FORMEM (Federação Portuguesa 

para a Formação e Emprego das Pessoas com Deficiência), na FNERDM (Federação Nacional das 

Entidades de Reabilitação da Doença Mental) e a adesão à EAPN concretizada em 2021 

 Como resultado deste esforço, temos a registar em 2021 a alteração das condições de 

frequência da USO, podendo, agora, as pessoas frequentarem apenas um dia por semana e com 

isso poderemos apoiar mais de 30 pessoas, desde que não estejam em simultâneo. 
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 Entre os debates que participámos em 2021, merecem destaque as questões 

relacionadas com a Formação Profissional e os Centros de Recursos para a Qualificação e o 

Emprego em que está em causa a elaboração de regulamentos e normas que poderão vigorar 

pelos próximos 10 anos. 

 

 

4.5 - RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE DA ASSOL 

 

Programa Príncipes do Nada 

 O convite para participarmos neste programa (gravado em 2021, embora só emitido no 

início de 2022), surgiu por indicação da Associação Pista Mágica, que organizou um curso sobre 

voluntariado em que participaram algumas colegas da ASSOL. 

 Desse curso resultou um Manual, com difusão a nível nacional, em que são frequentes e 

extensas, as referências à atividade da ASSOL, às nossas metodologias e aos nossos livros.  

 

Curso Online “A Pedagogia da Interdependência e o Planeamento Centrado na Pessoa 

duas abordagens complementares” 

 Concebido para ter uma edição para um grupo de 30 pessoas acabou por ter 4 edições 

com mais de 120 pessoas. Note-se que era um curso com 16 sessões e 24 horas. 

  

O Ministério da Educação 

Convidou a ASSOL para participar no estudo:  Strength Through Diversity: Review of 

Inclusive Education in Portugal. 

 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Stª Cruz da Trapa  

A ASSOL foi de novo convidada para integrar este Conselho como representante da 

comunidade. 

 

FORMEM  

A ASSOL foi convidada a continuar como presidente da direção no próximo triénio.  

 

Novos Protocolos  

Fomos convidados pelo Projeto ComPIT da NOVA SBE para um trabalho no âmbito dos 

PIT Planos Individuais de transição para a vida adulta.  

A Martifer estabeleceu uma parceria com a empresa Credilink, em que 10% das 

comissões realizadas ao abrigo deste protocolo serão entregues a uma entidade a indicar pelo 

Grupo Martifer, que indicou a ASSOL. 
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Protocolo AEC’s  

 A Câmara Municipal de Oliveira de Frades solicitou a continuidade do protocolo para 

enquadramento dos professores das AEC´s (atividades extracurriculares). 

 

Faurecia Foundation 

 Atribui um donativo de 8.400 euros como reconhecimento do contributo da ASSOL para 

a comunidade. 

 

Visitas à ASSOL 

 Apesar de todas as limitações, recebemos algumas visitas de pessoas e entidades sendo 

de destacar: 

 - A visita da AIPENE de Alverca que veio à ASSOL propositadamente para conhecer a 

formação profissional. 

 - O professor Carlos Veiga da Universidade do Minho que veio mostrar a ASSOL a um 

aluno dele que faz estudo de pós-doutoramento na universidade. 

 

Pedidos de outras organizações para apoio técnico 

 Recebemos pedidos seis organizações congéneres para lhe facultarmos os nosso 

referenciais da formação profissional. 

 

5 – PRINCIPAIS RECEITAS E DESPESAS  

 Esta síntese destina-se a proporcionar aos associados e ao público em geral uma leitura 

simplificada das contas, sem esquecer que o Relatório de Atividades e a prestação de contas se 

compõe de três documentos: 

 - O Relatório de Atividades, que pretende dar conta dos acontecimentos mais relevantes 

do ano de 2021; 

 - As Demonstrações Financeiras que detalham a situação financeira e patrimonial da 

ASSOL; 

- O Relatório de Gestão onde se apresentam as condicionantes financeiras de cada uma 

das valências e das contas globais da ASSOL. 

 Os quadros de receitas e despesas que se seguem contêm apenas as despesas que têm 

montantes relevantes ou têm um significado especial no contexto das nossas atividades ao longo 

do ano, não respeitando as rúbricas da contabilidade. 

 Com isto procuramos facilitar a compreensão pelos associados dos montantes e da 

natureza das receitas e despesas. 
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5.1 - Principais receitas obtidas 

 

As grandes receitas são as decorrentes dos Acordos de Cooperação com os vários serviços 

públicos. 

 
Acordos de Cooperação  

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
Variação 20/21 

Intervenção precoce 
 

50.286,12 
 

50.304,12 
 

52.115,04 +3,6% 

CAO 
 

549.190,05 
 

569.235,83 
 

589.447,80 +3,6% 

Forum e USO  225.786,50 a) 80.757,36 
83.664,60 

+3,6% 

Lar de Apoio  
 

71.684,40 
 

75.771,84 
 

78.499,20 +3,6% 

CRI – Centro Recursos Inclusão  
 

209.136,85 
 

202.923,39 
 

228.028,20 +12,37% 

Formação  
 

903.095,26 
 

923.085,48 
 

912.502,91 -1,15% 

Centro de Recursos Emprego  
 

98.182,35 
 

84.411,32 
 

81.614,95 -3,32% 
a) O financiamento da USO funciona numa lógica de pagamento de serviços prestados e não como subsídio à 

exploração pelo que só os valores do Fórum são considerados em 2020.  

 

O CRI, apesar de não se ter traduzido, na prática em grandes alterações, teve uma 

atualização positiva em relação ao ano anterior.  

 

 

 Receitas Diversas: 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

Variação 20/21 

Projetos - Apoio INR 
 

21.198,11 
 

14.260,99 
 

4.076,89 a) 
 

-71,42% 

Autarquias (inclui AEC’s) 
 

23. 204,87 
 

15.933,90 
 

25.247,25 +58,44% 

Reembolso IRS 
 

4.040,04 
 

4.461,21 
 

4.734,18 
+6,11% 

Recebimentos resultantes de 
processos em tribunal 

 
9.410,00 

 
4.300,00 

 
1.500,00 -65,12% 

Donativos  
 

17.995,26 
 

10.558,50 
 

12.121,30 
+14,80% 

Cobrança de quotas  
 

2.548,50 
 

2.528,25 
 

2.778,00 
+9,87% 

Venda de livros  
 

98,97 
 

1.415,14 
 

535,61 
-62,16% 

Serviços Extras/Utentes 
(acompanhamentos a serviços) 

 
10.507,00 9.892,10 

 
43.521,44 b)  

Formação para terceiras entidades  
 

2.144,10 
 

110,70 
 

6.120,40 c) 
 

Venda de produtos das atividades  
 

7.277,03 
6.355,50 

 
11.821,68 

+86% 

Eletricidade produzida  
 

1.733,03 
 

1.577,52 
 

552,71 
-65% 
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Vendas e Serviços Prestados 
CAO/CACI (comparticipações) 

 
80.604,75 

 
65.934,50  

 
65.565,20 -0,57% 

Prestação de serviços da USO  
 

84.266,04 
 

178.938,57  
 

194.775,28 
 

+8,85% 

a) A descida deve-se ao fato de um dos projetos do INR, não ter sido aprovado. 

b) O aumento deve-se ao valor das tutorias. 

c) O aumento deve-se aos diferentes cursos online que decorreram. 

 

O maior decréscimo evidenciou-se na venda de livros, parecendo-nos ser um aspeto a 

voltar a investir em 2022. Por outro lado, a venda dos produtos das atividades teve em 2021 um 

forte incremento.  

 

5.2 - Gastos mais significativos  

Rubrica  
 

2019 
 

2020 
 

2021 
Variação  

20/21 

Custos Pessoal 1.439.276,65 1.406.117,19 1.487.103,74 +5,76% 

Bolsas, transportes e subsídios 
atribuídos a formandos  

384.505,11 369.650,22 
 

358.996,36 
-2,89% 

Alimentação  46.748,72 36.040,46 40.103,87 +11,27% 

Combustíveis  50.879,13 35.619,55 48.022,83 +34,82% 

Manutenção de viaturas 29.000,05 32.744,06 46.822,22 +42,99% 

Eletricidade  17.100,01 15.838,52 15.876,23 -0,02% 

Comunicações 6.162,83 6.765,86 6.833,18 +0,01% 

Materiais de limpeza 5.403,47 7.688,71 6.185,08 -19,56% 

Amortizações  88.438,54 81.900,46 98.900,75 +20,75% 

 

O gasto com maior incremento efetuou-se ao nível dos combustíveis e manutenção de 

viaturas. Não obstante a diminuição de algumas viagens de transporte de pessoas apoiadas por 

força do COVID e dos confinamentos, também é certo que aumentaram o n.º de ASUS e 

adquiriram-se mais 3 viaturas, o que se traduz num aumento natural do n.º de Km, de 

combustíveis e de manutenções.  

Tal resultado traduz a filosofia de trabalho da ASSOL, muito focada no exterior e na 

inserção das pessoas na comunidade, o que naturalmente exige um elevado n.º de viaturas para 

as respetivas deslocações.    

 

Despesas com Pessoal 

Dada a atualização do salário mínimo nacional, a direção decidiu fazer uma atualização 

geral das tabelas de vencimentos para evitar que as pessoas com mais tempo ficassem com 

salários iguais aos recém-entrados. 

O volume desta despesa está, relativamente a anos anteriores, também inflacionado pelo 

protocolo com a Câmara Municipal de Oliveira de Frades para enquadramento dos professores 
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das atividades extracurriculares em que há uma contrapartida direta da Câmara para os valores 

que pagamos. 

 

Despesas com transportes  

 É uma despesa muito significativa e que resulta das insuficiências dos transportes 

públicos na região e também do facto da nossa ação assentar na realização de atividades na 

comunidade, sendo por isso que temos mais carros do que salas de atividades. 

 

 

  
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
Variação 20/21 

Km percorridos 
 

390 225 
 

376 394 
 

365 473 
 

288 129 
 

323 928 
 

+12,42% 

 

 

 

6 – SINTESE DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

6.1 – Comparação dos Proveitos e dos Custos  

  
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
Variação 

Rendimentos  
 

2.064.563,62  
 

2.266.770,20 
 

2.377.364,51 
 

2.371.562,61 
 

2.481.424,74 
 

+4,63% 

Gastos   
 

2.057.101,32  
 

2.145.739,71 
 

2.217.319,17 
 

2.234.010,68 
 

2.319.236,43 
 

+3,81% 
 

 

6.2 - Explicitação dos níveis de execução conseguidos  

  Orçamento Realizado Taxa execução 

Rendimentos 2.474.279,0 2.481.424,74 +0,27% 

Gastos 2.468.204,0 2.319.236,43 -6,04% 

 

6.3 - Estrutura do Balanço 

  2018 2019 2020 2021 

Total ativo  1.318.371,07 1.336.412,25 1.729.666,10 1.835.509,71 

Fundos patrimoniais  726.565,08 777.143,33 1.074.857,08 1.255.523,04 

Total passivo  591.805,99 559.268,92 654.809,02 579.986,67 

 

Sendo o ativo composto pelos bens imóveis e móveis, mas também pelos valores 

financeiros, destacamos no quadro abaixo os valores dos ativos financeiros, porque refletem 
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melhor a disponibilidade de meios financeiros para fazer face aos compromissos atuais e futuros 

da ASSOL. 

 

Ativos Financeiros  2018 2019 2020 2021 

Inventários  8.889,51 9.612,46 8.584,63 11.632,52 

Clientes e utentes  6.802,00 13.589,17 11.681,59 17.556,72 

Outros ativos correntes 482.933,29 277.756,53 681.701,39 655.711,35 

Diferimentos 1.120,81 5.964,78 17.282,80 7.743,85 

Caixa e depósitos bancários 114.339,22 375.087,25 180.120,06 271.078,78 

Total  614.084,83 685.665,19 899.370,47 963.723,22 

 

6.4 - Demonstração dos resultados por naturezas 

  2018 2019 2020 2021 Variação 

Resultados antes de 
depreciações  

 
190.903,42 144.833,30 222.543,57 263.345,87 +18,33% 

Gastos / reversões de 
depreciação 

 
68.504,67 88.438,54 81.900,46 98.900,75 +20,75% 

Resultado Operacional 122.401,75 56.394,76 140.643,11 164.445,12 +16,92% 

Resultado Líquido Período 
 

121.030,49 53.088,25 
 

137.551,93 
 

162.188,31 +17,66% 

 

 

7 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

   

Apesar das circunstâncias deste ano, o resultado líquido do ano de 2021 traduz um 

equilíbrio estrutural entre as receitas e despesas correntes da ASSOL, que é condição para a 

continuidade da associação e manutenção da qualidade dos apoios prestados. 

   

7.1 – Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício 

 Propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício no valor de 162.188,31€ seja aplicado na 

conta de reservas. 
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8 - RESULTADOS ORGANIZACIONAIS  

 

 O Manual da Qualidade estabelece uma longa lista de indicadores que permitem uma 

avaliação extremamente detalhada da nossa atividade, que são organizados em função de uma 

lista de 21 resultados desejados. 

 Em cada um destes 21 indicadores elegemos aqueles que consideramos mais 

interessantes para os associados e a comunidade em geral. 

Note-se que, logo no primeiro indicador aqui apresentado (B.1.1) existe um aumento 

muito significativa relativamente ao ano de 2020, o que traduz uma procura crescente de apoio 

da ASSOL para questões ligadas ao COVID – marcações de consultas, de vacinas, de testes…  

 

RESULTADO DESEJADO  
 

INDICADORES 
 

 
2020 

 
2021 

1- As pessoas apoiadas sentem 
Integridade Corporal e têm a 
melhor saúde possível 

B.1.1 
Nº de apoios e acompanhamentos em serviços 

e cuidados de saúde 

396 794 

2- As pessoas apoiadas sentem-se 
seguras e livres de abusos, 
vivendo na sua própria casa na 
comunidade. 

B.2.3 
Nº total de processos de maior acompanhado – 

em que a ASSOL foi interveniente no ano 

13 22 

B.2.4 

Nº de ações de acompanhamento de famílias e 

pessoas junto das autarquias ou serviços para 

melhoria das condições das habitações 

6 17 

3- As pessoas apoiadas sentem-se 
valorizadas e têm oportunidades 
de desenvolvimento pessoal e de 
preencher as suas aspirações 

B.3.2 Nº de alunos que realiza estágio de TVA 44 46 

B.3.3 
Nº de parcerias com empresas e outros 

empregadores 

418 322 

B.3.4 Nº de horas de formação inicial previstas (FP) 148911 144174 

B.3.5 
Grau de cumprimento das horas de formação 

previstas (FP) 

85,4% 83%  

4- As pessoas apoiadas podem 
fazer escolhas e têm controlo na 
sua vida de cada dia  B.4.3 

% das pessoas apoiadas que participaram na 

negociação do seu Acordo de Apoio dando 

sugestões de alteração das suas atividades 

relativamente ao ano anterior (CAO) 

88,06% 94.4% 

5 -As pessoas apoiadas têm um 
sentimento de pertença e 
relacionamentos pessoais 
significativos 

B.5.1 

% de pessoas que realizam atividades em 

conjunto com pessoas que não são pagas para 

isso (CAO, USO/FSO e GAPRIC) 

45,36% 53.6% 

6- As pessoas apoiadas participam 
na vida social e cívica e têm 
papéis sociais valorizados 

B.6.2 

Nº de pessoas a quem a ASSOL assegura 

transporte para aceder aos apoios (CAO e 

USO/FSO) 

80 90 

7- As pessoas apoiadas realizam 
atividades diárias significativas 
incluindo ter um trabalho 

B.7.1 
Nº de novos de contratos EAMA celebrados no 

ano 

9 14 

B.7.2 
Nº de pessoas apoiadas no CAO/GAPRIC/ 

FORUM e USO que fazem ESP autónoma  

90 85 

8- A pessoa goza de boa 
qualidade de vida e bem-estar e 
sentir contentamento interior 

B.8.2 
Conseguir que pelo menos 85% das apoiadas se 

declara feliz com a sua vida  

83,12% 83.5% 
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9- As partes interessadas estão 
satisfeitas com o desempenho da 
ASSOL  
 

B.9.2 
% de pessoas apoiadas satisfeitas com os apoios 

da ASSOL 

97,23% 97,56% 

B.9.3 
% de famílias de pessoas apoiadas satisfeitas 

com os apoios da ASSOL 

98,7% 

 

94.75% 

B.9.4 % de parceiros satisfeitos  99,67% 100% 

B.9.6 

Taxa de cumprimento das metas de realização 

contratadas com os financiadores (Formação 

Profissional e CRQE) 

66% 92% 

10- Responder às necessidades da 
comunidade em tempo útil 

B.10.2 
% de famílias que se diz satisfeita com o tempo 
de espera para início do apoio 

94,5% 96.56% 

11- Dar resposta às necessidades 
das pessoas B.11.1 

% de pessoas apoiadas que se declara satisfeita 
com a resposta que os serviços recebidos dão às 
suas necessidades 

91,7% 88,77% 

B.11.2 
% famílias satisfeitas com o conjunto de serviços 
e apoios que o seu familiar recebe 

93% 92,76% 

12- A comunidade e as partes 
interessadas têm um 
conhecimento adequado a vida 
da ASSOL 

B.12.1 
% de famílias satisfeitas com a informação 
recebida da ASSOL 

90% 93.02% 

B.12.2 
% de pessoas apoiadas satisfeitas com a 
informação recebida da ASSOL 

94,5% 93,8%  

13- Promover o trabalho 
voluntário 

B.13.1 
Nº de horas de trabalho realizado por 
voluntários. 

179 h 
 

721 

 14- Ser uma organização 
transparente e bem gerida 

B.14.1 
EBITDA - Resultados antes de impostos e 
depreciações 

222543€ 235754,33 

B.14.2 Taxa de execução do orçamento  94,83% 99.18% 

 15- Manter relações de trabalho 
positivas com outras organizações 
dentro e fora do sistema de apoio 
a pessoas com deficiência ou 
pessoas com doença mental 

B.15.1 Nº total de parcerias ativas no ano 
410 322 

 

B.15.2 Nº de Parcerias para partilhas de conhecimento  
3 2  

16- Ser uma organização 
ambientalmente responsável  

B.16.2 Ganhos de eficiência energética (descritivo) 
 * 

17- Participar em organizações da 
comunidade 

B.17.1 Nº de federações em que a ASSOL é filiada  4 5 

B.17.2 
Nº de participações em reuniões de trabalho de 
organismos da comunidade onde ASSOL está 
representada (CLAS, CPCJ, etc) 

53 57 

18- Manter o foco da gestão nos 
resultados pessoais que as 
pessoas podem alcançar 

B.18.1 
% do orçamento dos recursos humanos alocada 
às atividades de apoio direto às pessoas 
apoiadas 

93,2% 95,9% 

B.18.2 
Total Kms realizados por viaturas da ASSOL para 
transporte de pessoas apoiadas e deslocação 
dos técnicos 

288 129 323 928 

19- Reforçar as capacidades dos 
colaboradores e também do seu 
envolvimento na cultura e valores 
da ASSOL 

B.19.1 
% famílias satisfeitas com as competências dos 
profissionais com quem interagem  

91% 99.2% 

B.19.2 
% pessoas apoiadas satisfeitas com as 
competências dos profissionais que as apoiam. 

99,3% 

 

97,7% 

B.19.6 
% de trabalhadores que afirma que pertencer à 
ASSOL é motivo de orgulho 

100% 99.5% 

B.19.8 
% de trabalhadores satisfeitos com salários e 
carreiras 

40,2% 39.8% 

B.19.9 
Taxa de absentismo 
 
 

10,3% 8.9% 
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20- Assegurar um ambiente 
seguro para pessoas apoiadas e 
colaboradores 

B.20.1 
Nº acidentes de trabalho comunicados ao 
seguro 

2 2 

B.20.2 
Nº de acidentes com formandos comunicados 
ao seguro 

6 5  

21- Manter a capacidade de 
inovar ao nível dos serviços, 
apoios e atividades 

B.21.4 
% de famílias satisfeitas com a capacidade da 
ASSOL inovar nos serviços e nas atividades 

89,5% 92.7% 

*os melhoramentos nas instalações da sede, traduziram-se num ganho em termos de eficiência energética 

e por consequência no conforto (nomeadamente aquecimento das instalações)   
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