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INTRODUÇÃO
A Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (A.R.C.I.L.) tem por missão
construir projetos de vida com as pessoas, acreditando no potencial inclusivo da comunidade.
Em 2021 a A.R.C.I.L. completa 45 anos e a diversidade das respostas que desenvolve traduz a
abrangência de diferentes públicos – pessoas com deficiência ou doença mental, em situação
de risco social ou desfavorecimento face ao emprego, famílias e crianças e pessoas que
requerem cuidados de saúde especializados.
O Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o exercício de 2021 sistematiza e monetiza
as diversas propostas de ação definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para
responder às necessidades da organização e das diferentes partes interessadas. As atividades
apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão e a Visão da A.R.C.I.L., os princípios
estabelecidos pela Norma EQUASS, as opções estratégicas, bem como os resultados das
atividades desenvolvidas ao longo de 2020.
Assumem grande relevância em 2021 a prestação de serviços de qualidade às pessoas servidas,
a defesa dos seus direitos e interesses, a satisfação das suas necessidades nos diferentes
contextos de vida – escola, formação, emprego, residência, sociedade. O desenvolvimento
sustentado da organização, a melhoria contínua dos processos, o envolvimento em projetos
inovadores e a gestão atenta dos colaboradores, são aspetos essenciais e transversais no
planeamento apresentado.
Em plena pandemia, que influenciou decisivamente os planos e resultados de 2020,
impossibilitando a concretização plena de objetivos e ações, a A.R.C.I.L. desenha um Plano de
Atividades e Orçamento 2021 que mantém o foco na garantia das condições de segurança e
proteção dos seus utentes e colaboradores, bem como de todos os utilizadores dos nossos
serviços, de forma a contribuir para um ambiente de prestação de cuidados e de trabalho
seguro.
A A.R.C.I.L. continuará a apostar em práticas inclusivas e de valorização das pessoas com
deficiência e necessidades especiais que, pela sua diversidade, requerem medidas promotoras
da sua autodeterminação e participação comunitária, ao abrigo da Estratégia Nacional para a
Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025.
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Num quadro de recessão económica generalizado, com consequências ainda imprevisíveis, será
dada especial atenção à implementação de medidas internas de reestruturação e a programas
de incentivo à recuperação económica, enquadradas pela Estratégia Portugal 2030 e pelo
Programa de Estabilização Económica e Social.
Como ações chave a desenvolver em 2021, realçamos a requalificação de instalações de apoio
residencial – Lar de Apoio e Lar Residencial, com o apoio, respetivamente, do Fundo de Socorro
Social (já aprovado) e do Programa PARES 3.0 (em fase de candidatura), otimizando o conforto,
a segurança e a acessibilidade daqueles equipamentos sociais e alargando a nossa capacidade
de resposta às solicitações das famílias e da Segurança Social.
Destacamos a participação da A.R.C.I.L. no projeto “Social Leapfrog”, um programa de reflexão
e capacitação organizacional customizado, com a duração de 3 anos, promovido pela Nova SBE
– School of Business and Economics, possibilitando o crescimento qualitativo e quantitativo, em
termos de impacto e sustentabilidade. No âmbito deste relevante desafio, será elaborado o
Plano Estratégico 2021-2024, acompanhando o próximo mandato dos Órgãos Sociais.
A A.R.C.I.L. manterá ainda o investimento na participação em Projetos ao abrigo do ERASMUS+
em diversas áreas e no Programa INCORPORA.
As linhas de ação para 2021 têm em conta critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em
vista a existência de uma organização sustentável por via da sua ação operacional, com o
objetivo de melhorar o desempenho futuro da ARCIL. No entanto, o Plano de Atividades e
Orçamento para 2021 não pode deixar de refletir as dificuldades e constrangimentos que são
previsíveis a nível micro e macroeconómico, de forma realista e cautelosa, fruto de grandes
incertezas em relação ao futuro próximo.
Naturalmente, a perda muito significativa de rendimentos, resultante da quebra de atividade
das URCPs e da Prestação de Serviços nas diversas respostas e programas, obrigou a um
orçamento de grande contenção do lado da despesa, assim como de quebra significativa nos
volumes de investimento a que o bom funcionamento da organização obrigaria. Há, contudo, a
noção de que se trata de uma situação conjuntural, e, portanto, transitória, que deveremos
ultrapassar unidos, partilhando dificuldades e soluções, e encontrando, com serenidade, a
melhor opção para cada uma das dificuldades que defrontaremos durante o ano de 2021.
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A A.R.C.I.L. procurará responder aos desafios que lhe são colocados pelas mudanças e desafios
no contexto nacional e internacional na área da Reabilitação e pelas alterações de mercado a
que estão sujeitas as URCP – Unidades de Reabilitação em Contexto Produtivo, adequando as
estruturas, as competências, as práticas e as atividades, com o envolvimento indispensável e a
participação dos colaboradores, dos beneficiários, das suas famílias e das entidades parcerias.

A DIREÇÃO DA ARCIL
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A ARCIL
A Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (A.R.C.I.L.) foi criada em
1976 por iniciativa de um grupo de pais de crianças com deficiência. Com sede na Lousã,
desenvolve a sua intervenção nos concelhos da Lousã, Miranda do Corvo, Góis, Vila Nova de
Poiares e Pampilhosa da Serra. A partir da ação do Centro de Recursos para o Emprego, viu
alargada a sua área de intervenção, que agora se estende aos concelhos de Arganil, Tábua e
Oliveira do Hospital, no Pinhal Interior Norte.
A A.R.C.I.L tem Certificação de Qualidade pelo Referencial EQUASS – European Quality for Social
Services, Nível Assurance, desde 2011.
A ARCIL desenvolve as suas atividades nas áreas da reabilitação, formação e inclusão social e
profissional de crianças, jovens e adultos com deficiência. Promove ainda o apoio às famílias de
crianças em idades escolar, através dos Centros de Atividades de Tempos Livres e integra a Rede
de Núcleos do Programa INCORPORA, contribuindo para o acesso ao emprego de grupos
vulneráveis.

RESPOSTAS SOCIAIS
Centro de
Atividades
Ocupacionais

Responde às necessidades e expetativas de pessoas com diferentes graus de
dependência, através de atividades estritamente ocupacionais e atividades
socialmente úteis.

Lar de Apoio

Apoio em equipamento residencial a crianças e jovens em atividades escolares,
formativas ou ocupacionais.

Lar Residencial

Apoio residencial a adultos em diferentes equipamentos adequados às suas
necessidades.

Serviço de Apoio
Domiciliário

Apoio a agregados familiares, com ou sem filhos, e a adultos em residência
individual ou partilhada.

Centros de
Atividades de
Tempos Livres

Apoio a crianças em idade escolar e suas famílias, em parceria com a Câmara
Municipal da Lousã e com o Agrupamento de Escolas da Lousã.
EDUCAÇÃO

Centro de Recursos Apoio a alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente nas
para a Inclusão
estruturas regulares de ensino.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO
Centro de
Formação
Profissional

Promove a qualificação de jovens e adultos com deficiência ou incapacidade, em
situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho.

Centro de Emprego
Protegido

Integra colaboradores com deficiência ou incapacidade em postos de trabalho em
múltiplas unidades da ARCIL e em serviços a empresas.
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Centro de Recursos

Apoia pessoas com deficiência ou incapacidade inscritas nos Serviços de Emprego
da Lousã e Arganil, nas áreas de IAOQE – Informação, Avaliação, Orientação e
Qualificação e Emprego, Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós Colocação.
UNIDADES DE REABILITAÇÃO EM CONTEXTO PRODUTIVO

ARCIL SAÚDE
ARCIL LAV
ARCIL VERDE

Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Medicina Dentária e outros serviços de
promoção da saúde.
Serviços de lavandaria.
Criação e Manutenção de Jardins.

Café/Bar Parque

Restauração.

ARCIL MADEIRAS

Carpintaria e Serração

ARCIL CERÂMICA

Cerâmica Decorativa produzida em moldes artesanais.

ARCIL AGRO

Agricultura Social.

CSM - Centro de
Serviços e
Manipulados

Serviços de embalagem, finalização de produtos por solicitação de empresas,
realizados nas instalações da A.R.C.I.L. ou na própria empresa.

IMPACTO +

Um projeto em crescimento na área do apoio ao desenvolvimento de crianças e
jovens, com serviços de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia,
Psicomotricidade, Psicologia e Neuropediatria.
Tabela 1 – Atividade/Resposta ARCIL

SERVIÇOS A PRESTAR POR TIPO DE BENEFICIÁRIO
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE
Apoio à Inclusão Escolar
Apoio Residencial
Transição para a Vida Pós-Escolar
Apoio Domiciliário
Avaliação e Intervenção Psicológica
Medicina Física e Reabilitação
Reabilitação Neuropsicológica
Fisioterapia
Intervenção Social
Hidroterapia
Atividades Ocupacionais
Terapia da Fala
Prestação de Trabalho Ocupacional em
Terapia Ocupacional
Empresa Informação, Avaliação e
Desporto e Atividade Física Adaptada
Orientação para a Qualificação e o
Expressão Musical
Emprego
Dança
Formação Profissional
Teatro
Apoio à Colocação
Produtos de Apoio
Acompanhamento Pós Colocação
Colónias de Férias
Emprego Protegido
FAMÍLIAS E OUTROS SIGNIFICATIVOS
Aconselhamento
Intervenção social familiar
Encaminhamento para serviços

Apoio no exercício dos direitos sociais
Apoio no acesso a serviços
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CIDADÃOS / COMUNIDADE
Medidas de Emprego/Ocupação
Apoio à Família - Atividades de Tempos
Trabalho a Favor da Comunidade
Livres
Lavandaria e Tratamento de Roupa
Medicina Física e Reabilitação
Construção e Manutenção de Jardins
Medicina Dentária
Produtos em Madeira
Produtos de Apoio
Cerâmica – artesanato utilitário e decorativo
Psicologia Clínica
Bar/Café
Terapia da Fala
Centro de Serviços Manipulados
Terapia Ocupacional
Centro de Apoio ao Desenvolvimento
Tabela 2 - Serviços por Beneficiário

MISSÃO E VISÃO

Figura 1 - Missão, Visão e Valores
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POLÍTICA DA QUALIDADE
A organização define, implementa e controla o seu compromisso com a Qualidade movendo a
sua ação com base em seis pilares fundamentais:
1. Controlar os processos de trabalho,
2. Procurar a melhoria contínua do SGQ assente no modelo PDCA,
3. Promover a satisfação crescente dos clientes,
4. Procurar de forma permanente o desenvolvimento e a satisfação dos colaboradores,
5. Estimular o estabelecimento de parcerias estratégicas sólidas,
6. Incentivar a criação de uma cultura de Investigação e Inovação.
A Política da Qualidade aplica-se nas ações de planeamento, conceção, organização,
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades da organização.
A prestação de serviços nas respostas sociais e serviços da ARCIL é enquadrada pelos 10
Princípios da Qualidade definidos no Referencial EQUASS: Liderança; Recursos Humanos;
Direitos; Ética; Parcerias; Participação; Orientação para o Cliente; Abrangência; Orientação para
os Resultados; Melhoria Contínua.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

QUALIDADE DOS SERVIÇOS
• A ARCIL ambiciona assumir-se como uma organização com impacto positivo na área da
Reabilitação, cuja qualidade dos serviços prestados seja reconhecida pelos seus clientes e
demais partes interessadas.

SUSTENTABILIDADE
• O desenvolvimento da ARCIL baseia-se num modelo de financiamento e gestão
sustentável, assente no rigor e na transparência, promovendo a otimização das suas
competências na área da reabilitação bem como noutras estratégias de diversificação do
financiamento, de modo a reduzir a dependência financeira do estado.

TRABALHO EM REDE
• As grandes opções estratégicas centram as relações da ARCIL com os seus parceiros num
modelo ecológico e sistémico, otimizando os benefícios do trabalho em rede e cooperação
ativa.
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Objetivos Estratégicos

• OE1. Melhorar a Qualidade de Vida dos clientes

PERSPETIVA CLIENTES

• OE2. Aumentar a satisfação dos clientes.

• OE3. Criar novas respostas para
intervenção lacunares na comunidade

áreas

de

• OE4. Aumentar a notoriedade e o reconhecimento
da Organização.

PERSPETIVA PROCESSOS

• OE5. Qualificar infraestruturas e equipamentos.
• OE6. Melhorar continuamente os processos.

• OE7. Dinamizar a rede de parcerias.

• OE8. Promover a aprendizagem organizacional.

PERSPETIVA
APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO

PERSPETIVA FINANCEIRA

• OE9. Reforçar competências e o compromisso com
a Organização.
• OE10. Inovar na produção e apresentação de bens e
serviços.

• OE11. Assegurar a Sustentabilidade da Organização.
• OE12. Aumentar o autofinanciamento.
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Mapa Estratégico

Reforçar competências
e o compromisso com a
organização

Aumentar o
autofinanciamento

Dinamizar rede de
parcerias

Inovar na produção e
apresentação de bens e
serviços

Assegurar a
sustentabilidade

APR & CRES

Promover a
aprendizagem
organizacional

Melhorar
continuamente os
processos (PDCA)

PROCESSOS

Qualificar
infraestruturas e
equipamentos

APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO

Aumentar a
notoriedade e o
reconhecimento

Aumentar a satisfação

Criar novas respostas
para áreas de
intervenção lacunares

FINANCEIRA

Promover a melhoria
da Qualidade de Vida

CLIENTES

OPERACIONALIZAÇÃO DA VISÃO
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PERSPETIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Promover a autodeterminação e o empowerment dos clientes
Aumentar a inclusão familiar, educacional, profissional e social dos clientes

Promover a melhoria da
Qualidade de Vida dos clientes

Especializar intervenções psicossociais e terapêuticas existentes na ARCIL para dar melhor resposta a clientes
com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), Multideficiência (MD), em idade avançada (IA) e com Doença
Mental (DM)
Reforçar a consciência da comunidade para a inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Incapacidade (PCDI)

CLIENTES
Aumentar a satisfação dos clientes
Criar novas respostas para áreas
de intervenção lacunares na
comunidade

Melhorar a qualidade de produtos e serviços
Criar o Centro de Desenvolvimento IMPACTO + - Centro de Avaliação e Intervenção Multidisciplinar da ARCIL,
com respostas de:
- Intervenção precoce; Apoio a necessidades de apoio socioeducativo; Prevenção e promoção do sucesso
escolar.
Criar novas respostas sociais e formativas

PERSPETIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aumentar a notoriedade e o reconhecimento da
Organização
Qualificar infraestruturas e equipamentos

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Desenvolver processos de comunicação institucional
Reforçar a visibilidade da Organização
Renovar a frota de veículos
Requalificar infraestruturas
Monitorizar e avaliar os processos de forma eficaz e sistemática

PROCESSOS
Melhorar continuamente os processos

Rever processos e documentação do SGQ
Aumentar a abrangência do SGQ
Uniformizar e centralizar a gestão de informação

Dinamizar a rede de parcerias

Implementar processo de gestão de parcerias
Reforçar parcerias estratégicas

11

PLANO DE ATIVIDADES 2021
PERSPETIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

Promover a aprendizagem organizacional

Estabelecer relações de proximidade com entidades de Ensino e
Investigação
Implementar gestão para o Impacto Social

APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO

Reconhecer o valor das pessoas na Organização
Reforçar competências e o compromisso com a Organização
Mobilizar e estimular o máximo potencial das pessoas

Inovar na produção e apresentação de bens e serviços

Desenvolver novos bens e serviços ou alterar significativamente a forma
de os apresentar
Implementar metodologias inovadoras de intervenção

PERSPETIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
Reduzir o peso relativo dos encargos com pessoal, face aos rendimentos
Aumentar a eficiência operacional

Assegurar a Sustentabilidade da
Organização

FINANCEIRA

Reestruturar serviços prestados pelas URCP
Procurar o financiamento adequado de programas, projetos e URCP
Reposicionar geograficamente as estruturas da Organização (aproximação e centralidade)
Criar o CSM - Centro de Serviços e Manipulados

Aumentar o autofinanciamento

Dinamizar o EIS - Projeto de Empreendedorismo e Inovação Social
Aumentar os proveitos das URCP

12

PLANO DE ATIVIDADES 2021

OBJETIVOS, ATIVIDADES E METAS
O Plano de Atividades e Orçamento 2021 é elaborado num contexto profundamente marcado
pela situação pandémica que atravessamos, que tem obrigado a organização a uma adaptação
permanente a requisitos de segurança e proteção das pessoas – utentes e colaboradores e que
implicou a redefinição de prioridades e a gestão da incerteza em diversas áreas de
funcionamento.
As atividades a desenvolver e as metas a atingir no Plano de Atividades 2021 decorrem de:
A. Objetivos e linhas de ação, definidos em Plano Estratégico, para o período 2017-2020 –
face à necessidade de reafectação de recursos internos e ao envolvimento num
processo de Diagnóstico Organizacional, em parceria com a Universidade Nova SBE –
School of Business and Economics, encontra-se em revisão o PE 2017-2020, mantendose como enquadramento as linhas estratégicas em vigor.
B. Diretrizes emanadas ao nível da prestação de serviços pelas diferentes entidades
financiadoras.
C. Resultados da monitorização e avaliação da execução de 2020.
D. Ações de melhoria previstas no Plano Anual de Melhoria.
E. Cumprimento dos requisitos inerentes à Certificação de Qualidade EQUASS e à
preparação da organização para outros Processos de Certificação – ISO 9001:2015.
F. Projetos a dinamizar na ligação ativa aos Clientes, à Comunidade e outros stakeholders.
G. Estimativas relativas à execução física e financeira de 2021.

As atividades a desenvolver em cada um dos Programas de Reabilitação e no Departamento de
Gestão constam dos respetivos Planos de Atividades – Matrizes de Planeamento e Avaliação,
funcionando como instrumentos de programação operacional e de monitorização do
desempenho organizacional.
Nas Tabelas seguintes são apresentadas as Atividades/Indicadores/Metas por Objetivo
Operacional, alinhados com os Objetivos Estratégicos.
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Departamento de Reabilitação - Programas
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Recursos Humanos
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Qualidade
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EIS – Empreendedorismo e Inovação Social
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Departamento de Gestão
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Logística
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A monitorização e avaliação sistemáticas funcionam como mecanismos de revisão do sistema e
de introdução de melhorias no planeamento das atividades tal como previsto nos Processos de
Gestão.
A ARCIL entende como fundamental para a sua gestão que todos os objetivos operacionais
sejam estabelecidos de forma SMART, de modo a que a sua realização e medição sejam efetivas.
Entende, ainda que, apenas deste modo, garante a disponibilização racional dos recursos
necessários à concretização dos objetivos anuais e, efetivamente, compromete os
colaboradores responsáveis pelos mesmos.
O Plano Anual e o Orçamento identificam claramente os objetivos e metas, indicadores,
atividades e o público-alvo, relativos ao âmbito geral de gestão bem como para cada
Departamento, projetos conexos, serviços complementares e atividades transversais.

São domínios fundamentais de incidência das ações de monitorização, avaliação e melhoria
contínua, os seguintes:
•

A eficácia dos serviços prestados

•

A eficiência dos recursos envolvidos

•

O impacto dos programas e serviços na sociedade

•

A continuidade dos serviços prestados - barreiras ao acesso e à continuidade

•

A eficácia do sistema de gestão na perspetiva da Intervenção, Infra - estruturas
e Recursos, Administrativa e Financeira e Qualidade.
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MECANISMO

RESPONSÁVEL

PARTICIPANTES

PERIODICIDADE

Reunião de
Direção

Presidente da
Direção

Membros da Direção e Diretores
Executivos

Semanal

Reunião de
Conselho de
Gestão

Presidente da
Direção

Presidente e Vice-Presidente, Diretores
Executivos, Diretor Técnico de
Reabilitação

Semanal

Reunião de
Departamentos

Diretores
Executivos

Diretores Técnicos
Coordenadores de Programa
Responsáveis de URCP
Diretor Administrativo e Financeiro
Equipa de Gestão da Qualidade
Equipa de Marketing e Comunicação

Mensal

Reunião de
Departamento de
Reabilitação

Diretor Técnico
de Reabilitação

Diretores Técnicos
Coordenadores de Programa
Gestão da Qualidade

Quinzenal

Reunião de
Equipas Técnicas

Diretor Técnico
e Coordenador
de Programa

Equipas Técnicas

Semanal/
Quinzenal/
Mensal

Diretores Técnicos, Coordenadores de
Programa e Responsáveis de Processos
Gestão da Qualidade

Trimestral

Anual

Matriz de
Monitorização de
Processos

Diretores
Executivos

Plano de
Atividades

Direção

Diretores Executivos, Diretores Técnicos
Coordenadores de Programa
Responsáveis de URCP
Diretor Administrativo e Financeiro
Gestão da Qualidade

Plano de
Melhoria

Direção

Gestão da Qualidade

Trimestral

Direção

Diretores Executivos, Diretores Técnicos
Coordenadores de Programa
Responsáveis de URCP
Diretor Administrativo e Financeiro
Gestão da Qualidade

Semestral

Direção

Diretores Executivos, Diretores Técnicos
Coordenadores de Programa
Responsáveis de URCP
Diretor Administrativo e Financeiro
Gestão da Qualidade

Anual

Relatório
Intermédio

Relatório de
Atividades
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO 2021
1. INTRODUÇÃO
O presente Orçamento foi baseado nos dados contabilísticos de 2019, na execução de 2020 a
30 de setembro, e nas expectativas de desenvolvimento sustentável da ARCIL, antecipadas pelos
seus responsáveis, por forma a dar persecução ao alinhamento estratégico preconizado pelo
Plano 2017-2020.
Por outro lado, também reflete os objetivos de performance expressos nos planos de atividades,
procurando assegurar a missão da ARCIL, devidamente enquadrada no contexto económico e
social do País e em particular da área geográfica onde opera. Neste domínio, e como é de pleno
conhecimento, no decorrer do exercício de 2020 foi declarada, pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), uma pandemia global denominada COVID-19, que conduziu a um extenso período
de limitação das liberdades e garantias pessoais e das atividades desenvolvidas pelas
organizações em geral. Além do impacto constatado à data, é ainda expectável que a pandemia
venha a ter um impacto económico negativo adicional, em 2021, de caracter muito grave,
sobretudo por não ser possível avaliar a sua medida e extensão, seja ao nível da atividade ARCIL,
seja a nível nacional e global. Neste pressuposto, várias medidas foram introduzidas no
orçamento previsional de forma a precaver a quebra de atividade e a lenta retoma, no sentido
de criar condições que procurem assegurar a continuidade das operações, assim como os
compromissos assumidos.
Se o orçamento é uma peça fundamental na gestão da ARCIL, não menos o é o seu
acompanhamento e controlo, que permitirá o cumprimento das metas e a ativação de planos
de contingência, sempre que se apliquem, procurando manter a organização no plano da
sustentabilidade económico-financeira, servindo de garantia ao cumprimento da Missão.
Para assegurar o cumprimento deste orçamento, e a obtenção dos resultados nele expressos, é
imprescindível manter a orientação para a eficiência do funcionamento da cadeia de valor
interna, tendo como denominador comum a redução de desperdícios no funcionamento,
através da rentabilização dos recursos existentes e da aquisição de produtos e serviços baseada
em processos de total transparência.
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É compromisso da Direção da ARCIL envidar ações de controlo orçamental rigoroso e regular.
Isto é, realizar a sua monitorização mensal e comunicar os resultados desta, trimestralmente,
ao Conselho Fiscal. Também, comunicá-los a todos os associados em Assembleia Geral ordinária,
ou mesmo extraordinariamente, caso existam alterações significativas e com impacto na
execução do presente orçamento, e que tal o justifiquem.
Os objetivos identificados no Plano de Atividades para 2021, ou outros que sejam identificados
no decorrer do referido ano, serão desenvolvidos com base no orçamento apresentado, desde
que esteja garantido o EBITDA estimado no presente orçamento (2,6%).
O desafio será:
Seguindo os objetivos estratégicos e operacionais preconizados no Plano Estratégico 2017-2020,
dar um contributo para:
→ Garantir e melhorar, de forma continuada, a qualidade dos serviços prestados a todos os
clientes, internos e externos;
→ Garantir que, num contexto de grande incerteza e adversidade, será feito um
acompanhamento próximo, das diversas pessoas e atividades, promovendo as ações que se
considerem essenciais à decisão eficiente, enquanto garantia de continuidade no
funcionamento dos processos;
→ Realizar as revisões que se imponham, aos processos e procedimentos, procurando diminuir
desperdícios e uma melhor afetação de recursos da organização aos objetivos preconizados;
→ Promover a capacitação e envolvimento dos colaboradores, como veículo essencial para a
melhoria contínua da organização;
→ Acompanhar, de forma rigorosa, a execução do presente orçamento, tomando as medidas
de contingência que se imponham, para corrigir eventuais desvios.

2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
Este instrumento foi construído a partir do levantamento dos gastos e rendimentos
evidenciados pelas contas do período económico anterior, corrigido com a execução do período
em curso (à data de 30 de setembro), e complementado com valores resultantes de expectativas
quanto ao desenvolvimento dos negócios, e com elementos geradores de outros fluxos
económicos e meios de financiamento, assumidos ou a assumir, no âmbito dos projetos
planeados ou em candidaturas a submeter.
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Para este Orçamento, por comparação com os resultados de 2019, estima-se uma margem
EBITDA de 2,6%, em baixa relativamente ao orçamentado para 2020 (3,4%). Esta quebra é
resultado das previsões quanto ao impacto negativo da COVID-19 no contexto económico,
verificado no decorrer do ano 2020, mas que infelizmente, se espera que venha a manter-se em
2021.
De seguida apresentam-se as opções e critérios usados para a estimativa realizada, para cada
uma das contas integrantes desta peça contabilística:
RENDIMENTOS
✓ VENDAS
Na previsão de Vendas considerou-se um decréscimo no valor 110.293€, ou 32.5%, face ao
orçamentado para 2020.
Como referido anteriormente, a pandemia tem provocado um impacto negativo na atividade
económica, o que determinou, para 2021, a estimativa de quebra das vendas face a 2020 e que
resulta, fundamentalmente, da prevista quebra de atividade da ARCIL Madeiras (-68.609€),
assim como da ARCIL Cerâmica (-30.088€) cujo negócio se encontra suspenso, e não tendo sido
possível, ainda, reafetar os recursos.
A previsão de vendas foi efetuada tendo em consideração a execução a 30 de setembro de 2020,
as expectativas individuais dos clientes, e as projeções para a Economia Portuguesado Conselho
das Finanças Públicas (Quebra do PIB – 9,8% em 2020 e recuperação em 2021 de 4,8%).
✓ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
O valor de Prestação de Serviços, orçamentado para 2021 é de 968.832€, menos 217.291€ ou
18,3% do que o previsto no orçamento para o corrente ano de 2020.
Na rubrica Matrículas e Mensalidades, espera-se uma diminuição de -4.9% face ao orçamento
de 2020 ou -9,6% se comparado com a execução de 2019, resultante da situação atual de
Pandemia COVID-19, com quebras de frequência por ausências temporárias e redução de valor
derivado da perda de rendimento de algumas famílias. As comparticipações familiares de
Utentes serão revistas a partir de janeiro de 2021, em cumprimento com as diretivas do Instituto
da Segurança Social.
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No que respeita a Outros Serviços, a evolução estimada para 2021, relativamente ao
orçamentado para 2020, é de -199.400€, ou -24,4%, e que resulta maioritariamente do
importante decréscimo da prestação de serviços do Café O Parque (-57.685€), do CSM (41.323€) e da ARCIL Saúde (-30.876€), muito devido aos condicionamentos provocados pela
situação pandémica.
Independentemente das estimativas em quebra, mantemos o compromisso e o foco no
seguinte:
1) Desenvolvimento de ações comerciais e de marketing direcionadas;
2) Desenvolvimento de novos produtos e serviços;
3) Contacto próximo com o cliente;
4) Desenvolvimento de novas propostas de valor, designadamente a criação de vantagens
cruzadas para clientes, entre unidades, assim como as parcerias a estabelecer entre a
ARCIL e organizações da região, como mútua vantagem.
Estes pressupostos são a base da criação de objetivos orçamentais de vendas para 2021, sendo
transversais a todas as URCP’s.
✓ SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO, DOAÇÕES E HERANÇAS
O valor de Subsídios à Exploração e Doações, orçamentado para 2021 com um total de
4.138.446€, foi apurado tendo por base os acordos/protocolos e projetos aprovados, conforme
se discrimina:
•

Instituto da Segurança Social, I.P. no âmbito de:
o

Valências para Centro de Atividades Ocupacionais, Lares Residenciais, Lar de
Deficientes Profundos, Centro de Atividades de Tempos Livres, Serviço de Apoio
Domiciliário e Lar de Apoio.

Nos acordos com o ISS, o valor estimado para 2021, de 2.355.948€, aumentou 3,1% em relação
ao orçamentado em 2020. O valor foi apurado tendo por base a situação atual dos acordos
estabelecidos, acrescido de um aumento de 3,5%, conforme verificado em 2019 (em 2020, além
dos 3,5%, houve 2% adicionais, os quais não sabemos se se repetirão em 2021. Logo, por
prudência, foram excluídos da previsão).
•

Instituto do Emprego e Formação Profissional e Outras Entidades, no âmbito de:
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o

IEFP/Formação Profissional - Programa POISE;

o

IEFP/Centro de Recursos;

o

IEFP/CEPARCIL - Centro de Emprego Protegido, para vencimentos e
manutenção;

o

IEFP/Outras medidas de Emprego e Formação;

o

Programa ERASMUS+.

O valor previsto para o conjunto destes programas é de 1.586.850€, sendo inferior ao
orçamentado para 2020 em cerca de -9.6%. De destacar uma diminuição no projeto de
Formação Profissional, com o términus de um dos projetos, no decorrer do ano. Em
contrapartida temos aumentos no CEPARCIL (atualização do Salário Mínimo Nacional) e nas
medidas de emprego apoiadas pelo IEFP.
•

Ministério da Educação, para o Projeto Centro de Recursos para a Inclusão, cujo Plano
de Ação tem em orçamento no valor de 109.101€, valor igual ao orçamentado em 2020;

•

Câmara

Municipal

da

Lousã,

para

apoio

às

estruturas

de

Ensino

Diferenciado/Estruturado do Agrupamento de Escolas, e outras atividades, no valor de
25.750€ para 2021, considerando apenas o apoio às atividades de Colónias de Férias,
não sendo previstas as Marchas e o Rancho devido à incerteza de poderem realizar-se
estas atividades.;
•

Câmara Municipal da Lousã, com o valor de 20.050€, no âmbito do Acordo de
Colaboração que garante o funcionamento das atividades de interesse municipal (no
orçamento de 2020 tinham sido previstos 40.100€);

•

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, com o valor de 1.914€, no âmbito
das atividades agrícolas desenvolvidas na Quinta do Caimão;

•

Doações e heranças, com o valor de 38.833€, tem como base a expetativa da
consignação de IRS e IVA (17.868€), bem como outros donativos em numerário e em
espécie (20.965€).

✓ REVERSÕES DE PERDAS POR IMPARIDADE
O valor inscrito de 9.511€, resulta da expetativa de recuperação de dívidas de Clientes já
provisionadas em exercícios anteriores, das quais se destacam montantes referentes a
comparticipações familiares de utentes de Lares Residências, CAO e Transportes.
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✓ RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
Nos rendimentos suplementares orçamentados para 2021, no valor de 33.204€, está incluído o
valor que se estima vir a conseguir com a atividade do RECINCLUSA – Reciclagem de Papel e
Embalagens, em parceria com a CML e a ERSUC, ou seja, 29.540€. Os restantes rendimentos
serão consequência das atividades de venda de energia fotovoltaica, recuperação de despesas
com o transporte de mercadorias vendidas pela cerâmica e receita do pirilampo mágico e pins,
em linha com o previsto em anos anteriores, pese embora alguma redução.
✓ OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Esta rubrica inclui os seguintes rendimentos:
•

Instituto Nacional para a Reabilitação, com o valor de 8.397€, para colónias, desporto e
recreação, no âmbito do Programa apoio técnico-financeiro a projetos/atividades de
cultura e lazer.

•

Outros rendimentos, no valor de 900€, relacionados com o recebimento de coimas de
particulares por processos judiciais, em linha com o histórico.

•

Abonos do ISS para os utentes institucionalizados, do Lar de Apoio, no valor de 15.155€.
Este valor apresenta uma redução significativa face ao inscrito no orçamento de 2020,
devido ao facto de alguns utentes deixarem de ter abono.

✓ IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO/DOAÇÕES
Esta rubrica é orçamentada, para 2021, em 56.582€. O valor previsto é inferior ao orçamentado
em 2020 em cerca de 4,2%. Esta variação está associada ao fim do período de depreciação de
alguns bens objeto de financiamento, embora estejam previstas novas imputações, cerca de
6.573€ relacionadas com os investimentos a realizar no âmbito da candidatura ao Portugal 2020,
para a qualificação do CAO.
GASTOS
✓ CUSTO DAS EXISTÊNCIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS (CMVMC)
A orçamentação desta rubrica tem por base o apuramento da margem bruta a 30 de setembro
último, especializada nos diversos centros de custos, resultando num valor estimado de
196.809€, o que representa uma diminuição de 65.200€, ou 24,9%, face ao orçamentado em
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2020. Esta redução é explicada, no essencial, pela quebra de produção esperada para as
unidades ARCIL Madeiras (-38.435€) e Bar do Parque (-23.033€).
✓ FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
O valor orçamentado para Fornecimentos e Serviços Externos (1.451.807€), foi apurado
utilizando os resultados históricos cruzados com as propostas apresentadas pelos responsáveis
das diversas unidades, considerando já as renegociações contratuais realizadas e a realizar. Em
comparação com o orçamento de 2020, estima-se uma redução de 7,1%.
As variações mais significativas e gastos mais relevantes que devem ser consideradas de forma
particular, prendem-se com as seguintes rubricas:
o

Serviços especializados, com o valor orçamentado para 2021 em 756.892€, apresenta
uma redução de apenas -3,5% (-27.284€) relativamente ao orçamento de 2020, sendo
de destacar as seguintes variações:
o

Trabalhos especializados, com o valor previsto de 40.205€, apresenta um
acréscimo de 2,6% ou 1.034€, em virtude da crescente opção pela utilização e
atualização de sistemas informáticos de apoio à Gestão (Gestão de Refeições,
Gestão de Utentes, Gestão Financeira/Logística e Gestão de Assiduidade dos
Colaboradores), assim como pelo recurso a consultoria na área dos Sistemas de
Gestão da Qualidade e auditorias para a certificação EQUASS.

o

Honorários, com o valor de 627.268€, menos 1,2% do que o orçamentado em
2020. Esta redução resulta principalmente de conversões para o quadro de
pessoal, nomeadamente no Centro de Recursos para a Inclusão, nos Lares e no
Bar do Parque. Por sua vez aumentam os honorários em formadores na
Formação Profissional em virtude da nova candidatura;

o

Conservação e Reparação, com o valor previsto de 76.581€, apresenta uma
diminuição de 23,2% ou 23.109€, pela necessidade de contenção de gastos.
Foram apenas considerados as intervenções de manutenção e reparação de
edifícios e equipamentos, imprescindíveis ao seu regular funcionamento;

o

Aquisição de Materiais, orçamentados no valor de 64.053€, menos 26,2% que o
previsto no orçamento em 2020. Este valor está relacionado, entre outros, com a
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aquisição de ferramentas e utensílios, material de escritório, fardas, vestuário e calçado
de utentes, proteções individuais, materiais didáticos para as várias atividades, com
destaque para os cursos de formação profissional, onde se estimam menos aquisições
em 2021.
o

Energia e Fluídos, orçamentados no valor de 189.819€, menos 8,9% que o previsto no
orçamento de 2020. Esta variação está relacionada com a redução de atividade e com a
renegociação dos últimos contratos. Estima-se um gasto em eletricidade de 85.292€ (14%) e em combustíveis de 96.700€ (-4%).

o

Deslocações e Estadas orçamentadas no valor de 34.270€, menos 38% que o previsto
no orçamento de 2020. Esta variação está relacionada com a redução de deslocações e
estadas no âmbito de atividades com os utentes (colónias de férias e passeios), bem
como nos projetos Incorpora e Erasmus+.

✓ GASTOS COM O PESSOAL
A rubrica de Gastos com Pessoal terá um orçamento de 3.205.039€, resultando numa redução
de 1,8% em relação ao orçamentado em 2020, de onde se destacam, como principais
justificações, (1) alterações do quadro associadas à saída de pessoal técnico enquadrado em
níveis salariais mais elevados, agora substituídos por profissionais com enquadramentos mais
baixos; e (2) a redução de dois técnicos afetos ao acordo de colaboração com a Município da
Lousã para as atividades de interesse municipal.
Ainda assim, o novo valor prevê a atualização do Salário Mínimo Nacional de 635€ para 659€
(+3,78%), e para os 45 colaboradores neste enquadramento, resultando num acréscimo anual
de cerca de 16.700€.
Para 2021 foi prevista a atualização dos salários enquadrados na Tabela Salarial da CNIS. Para
151 dos colaboradores foi considerada uma atualização equivalente à de 2020 e igualmente
reportada ao mês de julho, resultando num aumento de cerca de 33.000€ (0,6% para os níveis
1 a 10; 2,16% para os níveis 11 a 14 e 3,78% para níveis 15 a 18). Para os 28 colaboradores não
enquadrados em escalões desta tabela, não foram previstas atualizações.
Não foram previstas quaisquer revisões salariais para além das obrigatórias e de correções
pontuais de enquadramento funcional.
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✓ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Estima-se para 2021 um valor de Depreciações e Amortizações de 109.663€, dos quais 87.634€
são referentes a investimentos realizados em períodos anteriores, mas representando,
globalmente, um decréscimo de 33,9% relativamente ao orçamentado para 2020. Esta variação
deriva de uma forte redução de investimos, em virtude da conjuntura económica atual e da
necessidade de manter o equilíbrio financeiro.
Em 2021, foram previstas apenas as seguintes depreciações de investimentos a realizar:
o

De investimentos necessários no âmbito dos Projetos da Formação Profissional - 2.200€

o

De investimentos associados ao Projeto CAO QUALIFICAR, para obras e aquisição de
diversos equipamentos no CAO Sapo – 7.733€

o

De investimentos associados ao Lares Residências no valor - 6.580€;

o

De outros investimentos essenciais ao funcionamento de Atividades e Logística – 5.516€

✓ PERDAS POR IMPARIDADE
É apresentado para 2021 um valor de 4.951€, refletindo uma análise das dívidas de clientes
atuais e que estão em incumprimento, podendo incorrer em risco de cobranças duvidosas.
✓ OUTROS GASTOS E PERDAS
O orçamento elaborado prevê um valor de 463.653€, verificando-se uma redução de 22.1% em
relação ao orçamentado para 2020. Esta é devida à diminuição de gastos com bolsas a pagar a
formandos, no âmbito de programas POISE/IEFP e à redução do IMI e AIMI em função da revisão
de áreas e reafectação de lotes da Qta de Sta Rita.
✓ GASTOS DE FINANCIAMENTO
É apresentado em orçamento para 2021, o valor de 23.511€, que resulta do seguinte:
o

Da necessidade esperada de utilização de linhas de financiamento de curto prazo
para fazer face a possíveis atrasos de pagamento dos apoios do estado, à luz do que
tem vindo a ocorrer.

o

Da contratualização de novas linhas de financiamento para reforços de tesouraria Linhas de Apoio à Economia Social COVID-19.
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✓ RESULTADO LÍQUIDO
O Resultado Líquido estimado para o período de exploração de 2021 é de 4 525,57€

Lousã, 20 de novembro de 2020

A Direção

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
No cumprimento da alínea c) do nº. 1 do art.º 39º dos Estatutos da ARCIL – Associação para a
Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, o Conselho Fiscal reuniu aos vinte e quatro dias
do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, por via digital (vídeo conferência) pelas dezoito
horas e quinze minutos, para a apreciação do Orçamento Previsional e Plano de Atividades para
o ano de dois mil e vinte e um.
O Conselho Fiscal teve a presença de seus membros: a Sra. Dra. Isabel Fonseca, a Sra. Dra. Ana
Souto e o Sr. Dr. José Alberto Francisco. O Sr. Dr. Nelson Tiago representou a Direção. O
Departamento Administrativo e Financeiro foi representado pela Sra. Dra. Anabela Cardoso e
Patrícia Fernandes. Estiveram igualmente presentes os Diretores Executivos, a Sra. Dra. Cristina
Silva e o Sr. Dr. Luís Lopes.
Segundo a análise efetuada ao Orçamento Anual para o ano de dois mil e vinte e um, o Conselho
Fiscal constata que o Resultado Líquido estimado é positivo e corresponde a um valor de
4.525,57€ (quatro mil e quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos). O
Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um prevê um Total de Rendimentos no valor de
5.459.958€ (cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e oito
euros) e um Total de Gastos de 5.455.432€ (cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil
e quatrocentos e trinta e dois euros). Segundo a Memória Descritiva e Justificativa do Orçamento
para o ano de dois mil e vinte e um, o Orçamento foi estimado com base nos dados contabilísticos
de 2019, na execução de 2020 a 30 de setembro e nas expectativas de desenvolvimento
sustentável da ARCIL, antecipadas pelos seus responsáveis, por forma a dar persecução ao
alinhamento estratégico preconizado pelo Plano 2017-2020. Por outro lado, reflete os objetivos
de “performance” expressos nos planos de atividades, procurando assegurar a missão da ARCIL,
devidamente enquadrada no contexto económico e social do País e em particular da área
geográfica onde opera. Salienta-se o esforço adicional que se prevê que a ARCIL venha a ter em
dois mil e vinte e um em resposta ao impacto económico negativo que a pandemia de Covid-19
venha a provocar durante este ano. Neste sentido, várias medidas foram introduzidas no
orçamento previsional de forma a precaver a quebra de atividade no sentido de criar condições
que procurem assegurar a continuidade das operações assim como os compromissos assumidos.
O acompanhamento e o controlo do orçamento são fundamentais a uma boa gestão da
atividade da ARCIL, o que permitirá o cumprimento das metas e a ativação de planos de
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contingência, sempre que se apliquem, procurando manter a organização no plano da
sustentabilidade económico-financeira, servindo de garante ao cumprimento da missão.
Os objetivos apresentados no Plano de Atividades para 2021 decorrem de objetivos e linhas de
ação definidos no Plano Estratégico. É um plano de continuidade. Aqueles objetivos e todos os
outros que sejam identificados no decorrer do referido ano, serão desenvolvidos com base no
orçamento apresentado, desde que esteja garantido o EBITDA estimado no presente orçamento
(2,6%). Pretende-se com este Plano de Atividades garantir e melhorar, de forma continuada, a
qualidade dos serviços prestados a todos os clientes, internos e externos; garantir que, num
contexto de grande incerteza e adversidade, será feito um acompanhamento próximo, das
diversas pessoas e atividades, promovendo as ações que se considerem essenciais à decisão
eficiente, enquanto garantia de continuidade no funcionamento dos processos; realizar revisões
aos processos e procedimentos, procurando uma melhor afetação de recursos da organização
aos objetivos preconizados; promover a capacitação e envolvimento dos colaboradores, como
veículo essencial para a melhoria contínua da organização; e acompanhar, de forma rigorosa, a
execução do presente orçamento, tomando as medidas de contingência que se imponham, para
corrigir eventuais desvios.
As atividades a desenvolver em cada um dos Programas de Reabilitação e no Departamento de
Gestão constam dos respetivos Planos de Atividades – Matrizes de Planeamento e Avaliação,
funcionando como instrumentos de programação operacional e de monitorização do
desempenho organizacional. O Plano Anual e o Orçamento identificam claramente os objetivos
e metas, indicadores, atividades e o público-alvo, relativos ao âmbito geral de gestão bem como
para cada departamento, projetos conexos, serviços complementares e atividades transversais.
A ARCIL procurará responder aos desafios que lhe são colocados pelas mudanças no contexto
nacional e internacional na área da Reabilitação e pelas alterações de mercado a que estão
sujeitas as Unidades de Reabilitação em Contexto Produtivo, adequando as estruturas, as
competências, as práticas e as atividades desenvolvidas, com o envolvimento e a participação
dos colaboradores, dos beneficiários e as suas famílias e das entidades parceiras.
Face ao exposto, o Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável à aprovação do Orçamento
Previsional e Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um, que vão ser presentes à
Assembleia Geral da Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã a
realizar na próxima quinta-feira, dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte.
Lousã, 25 de novembro de 2020.
O Conselho Fiscal
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