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1. INTRODUÇÃO 

 

O relatório de gestão da Associação QE – Uma Nova Linguagem para a 

Incapacidade, IPSS foi elaborado pela Direção, e reporta-se à atividade 

desenvolvida no exercício do ano 2021. 

 

O presente relatório de gestão tem como objetivo caracterizar fielmente a 

atividade desenvolvida pela Associação durante o exercício a que se reporta. 

 

2. EVOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

2.1. Enquadramento Geral 

 

A atividade da Associação desenvolveu-se em 2021 num contexto dominado pela 

pandemia COVID-19 que, como é sobejamente conhecido, condicionou toda a 

atividade económica e social envolvente. Do ponto de vista operacional, à 

semelhança de 2020, a Associação QE continuou a laborar com um modelo 

ajustado à realidade da pandemia, mas muito diferente dos nossos métodos de 

trabalho habituais. As atividades externas continuaram suspensas, bem como 

todas as parcerias com empresas na Experiências de Integração Socioprofissional 

(EISP), até ao último trimestre do ano. Durante largos períodos houve 

necessidade de separar os clientes e as equipas de colaboradores do Centro de 

Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e do Lar Residencial (LR) e 

fomos obrigados a interromper todos os projetos de melhoria interna e de 

certificação de qualidade que requeriam a participação de entidades externas. Os 

nossos profissionais foram obrigados a trabalhar em situações muito difíceis, com 

ingratos equipamentos de proteção individual, e em projetos e atividades internas 

que tivemos que adaptar às recomendações da DGS e da Segurança Social. Nos 

períodos em que fomos obrigados a encerrar o CACI, por determinação das 

autoridades de saúde, alguns colaboradores conseguiram realizar as suas 

funções em teletrabalho parcial, embora para a larga maioria dos clientes essa 

opção não fosse minimamente exequível. Foi graças à magnífica e surpreendente 
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capacidade de adaptação da nossa equipa que continuámos a trabalhar dia a dia 

com os clientes, procurando desenvolver as suas competências como sempre 

fizemos, mas com enormes limitações na intervenção e nos métodos de trabalho 

utilizados. 

 

Para responder aos desafios impostos pela pandemia, a Associação QE seguiu 

rigorosas regras de prevenção do contágio, onde se destaca a utilização de 

equipamentos de proteção individual, preparação dos espaços e ações de 

formação para boas práticas sanitárias.  

 

Como atrás referido, houve necessidade de, durante algumas semanas de 2021, 

encerrar o CACI, quer por instruções superiores do Governo, quer das autoridades 

locais de saúde, que assim o determinaram para prevenção da expansão do vírus. 

No entanto, o LR manteve-se sempre em funcionamento pleno apesar de, em 

Setembro/Outubro nos termos deparado com um surto de COVID-19 que atingiu 

a maioria dos residentes, mas que foi resolvido sem necessidade de evacuação 

nem registo de situações graves, em larga medida graças às medidas de proteção 

seguidas pela equipa e ao plano de vacinação antecipado que foi implementado 

com grande êxito em colaboração com as autoridades locais de saúde. A equipa 

de trabalho também foi, em parte atingida neste surto, tendo sido necessários 

esforços importantes para manter as operações com a qualidade de serviço a que 

nos propomos. 

 

A Associação endereçou campanhas específicas de angariação de donativos para 

resposta à pandemia, que permitiram melhorar os serviços aos clientes e 

desenvolver um programa de testagem periódica que possibilitou um melhor 

conhecimento sobre a incidência do vírus e minimizou vulnerabilidades.  

 

Foi sobretudo graças aos esforços, dedicação e sacrifícios pessoais de muitos 

elementos da equipa de profissionais da Associação QE que nenhum residente 

sofreu de doença grave COVID-19. A Direção não se cansa de o referir 
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publicamente e de agradecer a toda a equipa da Associação QE o extraordinário 

empenho de todos, num ano tão difícil. 

 

Em 26 de Março foi publicada a Portaria n.º 70/2021 do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, que passou a regulamentar as condições 

gerais do edificado, os termos e as condições técnicas de instalação e de 

organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer a resposta de 

CACI, substituindo a antiga resposta de Centro de Atividades Ocupacionais. A 

Associação tem vindo a implementar as alterações pertinentes instituídas por este 

novo diploma, não havendo, no entanto, mudanças de grande monta a 

concretizar. 

 

Para fazer face ao relançamento da operação no período pós-pandemia e 

sustentar a intervenção e a qualidade da Associação foi criada, em Setembro, a 

função de Diretor Geral, tendo como principais objetivos: planear, liderar e 

controlar com ampla autonomia as atividades técnico-pedagógicas, de prestação 

de serviços e de gestão de Qualidade da Associação QE, colaborando e 

coordenando as suas funções com as atividades de comunicação interna e 

externa, angariação de fundos e as atividades de logística, administrativa e 

financeira da QE, contribuindo com sugestões para a melhoria contínua de todos 

os processos da Associação. 
 

No âmbito económico-financeiro, é de salientar que o nível de rendimentos da 

Associação cresceu 6,57%, tendo para tal contribuído o aumento de donativos em 

58% e o aumento das comparticipações e subsídios à exploração em 47%. 

Registou-se um aumento de 3,95% de receitas no acordo de cooperação com o 

Instituto de Segurança Social, embora as comparticipações familiares se tenham 

reduzido em 5,3% face a 2020. Em 2021 a média das comparticipações familiares 

foi de 356,09€/mês, valor que compara com 378,05€/mês em 2020.  

 

No campo dos gastos, ao nível dos recursos humanos, para melhor resposta à 

pandemia, efetuaram-se reforços do quadro de pessoal e ajustes aos níveis 

salariais que tiveram impacto num aumento dos custos de pessoal em 11%. No 
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entanto, foi possível minimizar outras categorias de despesas verificando-se um 

aumento geral dos gastos em 6%. 

 

No cômputo global atingiu-se um resultado positivo de 5.815,36€. 

 

2.2. Atividades da Associação 

 

A Associação desenvolveu a sua atividade em 2021 através das suas duas 

respostas sociais: CACI e LR. O CACI prestou serviços a 73,2 clientes, o LR a 

23,2 (média de janeiro a dezembro). No final do ano eram 73 clientes de CACI e 

24 no LR. 

 

No que se refere a prémios e programas financiados, de destacar que a 

Associação QE foi contemplada em 2021 com o apoio do INR aos projetos “Verão 

é QE” no valor de 7.124,49€ e “Férias é QE” no valor de 5.588,72€. 

 

Em estreita colaboração com o Arquiteto Luís Rebelo de Andrade e a sua equipa 

foi concluído o projeto para construção de um novo atelier de atividades, que será 

objeto de concurso público para construção em 2022. Infelizmente, recebemos a 

notícia de que foi declinado o apoio do programa PARES 3.0 previsto para a 

construção de um novo edifício para CACI e LR, à semelhança de todos os 

projetos propostos a este programa no conselho de Sintra. Somos assim 

obrigados a suspender as atividades neste projeto até que surjam novas 

oportunidades de financiamento público ou privado. 

 

Âmbito Pedagógico 

No âmbito pedagógico, o ano foi gerido em função da evolução pandémica e do 

seu impacto na operação da Associação. Foram reiniciados, embora com muitas 

limitações, as atividades e projetos realizados internamente, tendo sido possível, 

a partir de novembro, e de forma muito lenta e gradual, retomar também algumas 

das atividades exteriores na comunidade. Foi necessário reforçar a equipa 
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técnico-pedagógica do LR, de modo a facilitar o trabalho por turnos e aumentar a 

resiliência em caso de falhas por motivos de ausência devido à pandemia. 

 

No que se refere às parcerias técnico-científicas, foram mantidos, dentro do 

possível os protocolos de colaboração vigentes (ex., com a Escola Superior de 

Saúde do Alcoitão, ISCTE-UL) mas, na maior parte do ano, a Associação viu-se 

impossibilitada de acolher estágios académicos e desenvolver novos projetos de 

parceria. No entanto, alguns destes têm vindo a ser paulatinamente retomados 

em 2022. 

 

Em Dezembro de 2021, a Associação tinha uma lista de espera que incluía 45 

pessoas para a resposta de CACI, 14 para a resposta de LR e 33 para resposta 

integrada CACI e LR. 

 

Em relação ao Lar Residencial, é de recordar que desde 2016 foi atingida a 

ocupação plena das vagas disponíveis, apenas com algumas flutuações nas 

frequências mensais dos clientes residentes em função da muito baixa 

rotatividade das vagas disponíveis. 

 

Voluntariado 

No ano de 2021 não foi possível manter a grande maioria das ações de 

voluntariado nacional. Realizaram-se, no entanto, em grande parte do ano, as 

ações de voluntariado internacional cujos elementos estão integrados nas equipas 

de trabalho e que seguiram as mesmas regras sanitárias dos restantes 

colaboradores da Associação. Os voluntários foram oriundos da Grécia, Países 

Baixos, Turquia, França, México, Espanha, Áustria e Roménia. Deu-se 

continuidade a uma nova modalidade de voluntariado: “voluntariado à distância”, 

que permitiu que os clientes residentes continuassem a interagir por via telefónica 

ou por videochamada com 6 voluntários selecionados para o efeito. É ainda de 

destacar, pelo seu significado e importância, a contribuição voluntária em serviços 

médicos do Dr. João Santa Marta e do Dr. Nuno Félix da Costa, inexcedíveis na 
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sua humanidade e proximidade, que a Associação QE encarecidamente 

agradece. 

 
Recursos Humanos 

No âmbito dos recursos humanos, a Associação reforçou o seu quadro de pessoal 

operacional e empregou 42 pessoas, que compara com 38 em 2020. A 

Associação continuou a investir na formação e qualificação dos seus quadros, 

embora com limitações, possibilitando o desenvolvimento profissional contínuo 

dos colaboradores, através da participação em atividades de formação, cursos e 

seminários, congressos e jornadas científicas.  A maioria destas ações de 

formação foi realizada online. 

 

A Associação recorreu ao programa MAREESS (Medida de Apoio ao Reforço de 

Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde), que permitiu integrar 

provisoriamente elementos de reforço do quadro de pessoal, criando mais 

resiliência e capacidade de resposta para períodos em que colaboradores foram 

colocados em isolamento domiciliário ou em isolamento profilático. Ao abrigo 

deste programa foram integrados 3 elementos no CACI e 12 elementos no LR, 

que estiveram em média 2,9 meses a prestar serviços na Associação. 

 

Comunicação e Imagem 

No âmbito das atividades de divulgação da Associação salientamos a 

continuidade da distribuição da nossa newsletter através de email, com feedback 

muito positivo, e o crescente uso das redes sociais como meio de divulgação das 

nossas atividades.  

 

Angariação de Fundos 

As atividades de angariação de fundos continuam a ter um papel primordial na 

Associação QE, quer para investir em novos espaços e projetos, quer para 

manutenção dos equipamentos, quer para o programa “Bolsa Social”. Em 2021 

foram realizadas ações específicas para custear equipamento relativo à 

pandemia. Não foi possível realizar eventos com participação de público, tendo 

sido substituídos por ações de angariação direta e maior focalização no programa 
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“Empresa Amiga QE” destinado a empresas. Este modelo de parceria prevê um 

compromisso e um envolvimento por parte da Empresa Amiga QE, com a missão 

da Associação QE, contribuindo ativamente para a sustentabilidade financeira da 

Bolsa Social QE - fundo que apoia diretamente os seus clientes mais 

desfavorecidos. No final do ano contávamos com 12 “Empresas Amigas QE”. Em 

complemento, para doadores particulares, foi lançado o programa “Amigo QE”, 

que já conta com 19 aderentes. 

 

Em novembro de 2021 foi realizado, com grande êxito, um leilão online de obras 

de arte que contou com a inexcedível colaboração de vários artistas e da Cabral 

Moncada Leilões, e que permitiu a angariação de 41.215€. 

 

O total de donativos em 2021 foi de 168.013€, que compara com 106.256€, em 

2020, o que representa um acréscimo de 61.757 €€.  

 
Investimentos 

Com apoio de um donativo da Fundação Bechgaard, foi adquirida uma viatura 

Opel Combo de 5 lugares para substituir a viatura Opel Corsa que já apresentava 

muitos problemas de mecânica. Esta viatura é essencial para manter as atividades 

externas existentes e tem a vantagem de ser mais espaçosa para o transporte de 

cadeira de rodas. 

 
 
Obras e Manutenção 

No campo de melhorias de equipamentos e atividades de manutenção das 

instalações, são de salientar: 

• O Apoio do programa "PAFI", da Câmara Municipal de Sintra, no valor de 

2.000€ no Eixo 1 que comparticipou a reparação de caleiras e telas dos 

vários edifícios; 

• Os donativos da Fundação Bechgaard, que permitiram a manutenção e um 

conjunto de melhorias importantes, de entre as quais salientamos: pintura 

exterior de fachadas de vários ateliers, reparação de infiltrações, 
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modernização de interiores, criação de um novo espaço de arrumos para a 

Residência e renovação e expansão do escritório da residência. 

 
2.3. Número de Clientes 

 

O número de clientes da Associação, ao longo do ano de 2021, foi o seguinte: 

 

Nº clientes início ano final ano média 2021 

CACI 73 73 73,2 
LR 23 24 23,2 

 

 

2.4. Quadro de Pessoal 

 

O quadro de pessoal da Associação QE, no final do ano de 2021, era constituído 

por 42 colaboradores, distribuídos como segue: 

 

 2021 2020 

Pessoal diretivo e coordenação 5 5 

Pessoal administrativo e de suporte 4 5 

Pessoal afeto ao CACI 19 17 

Pessoal afeto ao LR 14 10 
 

Em 31/12/2021 quatro dos colaboradores existentes no quadro estavam de baixa 

há mais de 30 dias. 

 

A Direção e restantes órgãos sociais da Associação QE são integralmente 

constituídos por voluntários, não se incorrendo em quaisquer gastos com os 

mesmos, nem existem quaisquer regalias tais como uso de automóveis, 

telemóveis, senhas de combustível, senhas de presença, despesas de 

representação, ajudas de custo ou similares.  
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Os Diretores Técnicos não auferem de quaisquer regalias além do ordenado base 

e subsídios regulamentares e não usufruem de carro de serviço ou despesas de 

representação. 

 

 

2.5. Rendimentos e Gastos 

 

A Associação QE, durante o ano de 2021, teve os seguintes Rendimentos e 

Gastos: 
 

 2021 2020 Var 21/20 Var % 

Total Rendimentos 1 464 120 € 1 373 834 € 90 286 € 6,57% 

Total Gastos 1 458 305 € 1 375 727 € 82 578 € 6,00% 

 

 

RENDIMENTOS: 

 

Em 2021, os rendimentos gerados distribuem-se da seguinte forma: 
 

 RENDIMENTOS 2021 2020 Var Var % 

Prestações de serviços                1 171 839 €                1 166 109 €            5 730 €  0,5% 

Quotizações 2 520 € 3 060 € -           540 €  -17,6% 

Donativos 160 890 € 101 571 €         59 319 €  58,4% 

Donativos espécie 7 123 € 4 685 €           2 438 €  52,0% 

Comparticipações e subsídios à exploração 63 457 € 43 063 €         20 394 €  47,4% 

Outros Rendimentos                     58 291 €                     55 346 €            2 945 €  5,3% 

TOTAL RENDIMENTOS 1 464 120 € 1 373 834 € 90 286 € 6,6% 

 

As prestações de serviços incluem 760.202,02€ de acordo de cooperação com o 

ISS (731.347€ em 2020), sendo o restante valor correspondente às 

comparticipações familiares no valor de 411.636,88€ (434.761€ em 2020). 
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Os donativos subdividem-se em donativos de pessoas singulares no montante de 

16.783€ (37.093€ em 2020), donativos de pessoas coletivas no montante de 

81.945€ (47.423€ em 2020), em donativos anónimos de 41.903€ (684€ em 2020) 

e por fim 20.259€ de consignação do IRS (14.960€ em 2020). 

 

O valor de comparticipações e subsídios à exploração incluem o valor de 

12.713,21€ relativo ao apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação aos 

Programas Verão é QE (7.124,49€), destinado aos clientes do CACI e Férias é 

QE para os clientes do LR (5.588,72€). Inclui também a subvenção do Programa 

PAFI da Câmara Municipal de Sintra no valor de 3.000€ que visou apoiar o 

programa “Incluir na Desportiva” no âmbito do Eixo 2. A Segurança Social 

comparticipou com o valor de 11.990,32€ o layoff simplificado de 12 trabalhadores 

no período compreendido entre 30 de janeiro e 31 de março. O IEFP 

comparticipou ainda com 24.780,92€ na contratação de voluntários sociais ao 

abrigo do programa MAREESS e com 7.674€ de incentivo à contratação de 2 

pessoas pela medida ATIVAR. Inclui ainda 2.498€ de apoio extraordinário à 

retoma da atividade. 

 

A Câmara Municipal de Sintra contribuiu ainda com um apoio excecional de 

1.500€ para fazer face aos custos acrescidos em material de proteção individual, 

para além da ajuda em espécie de máscaras, luvas, desinfetante, batas e afins. 

 

Outros rendimentos são compostos por reembolsos de IVA, no valor de 

13.185,56€, relativo a 50% do IVA suportado com alimentação e obras; 

37.800,46€ de imputação de subsídios para investimentos, 4.000€ de venda uma 

viatura, 1.684,68€ em outros rendimentos e ganhos e 1.302,04€ de correção de 

rendimentos do ano anterior. 
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GASTOS: 

 
Em 2021, a Associação QE incorreu nos seguintes gastos: 
 

GASTOS 2021 2020 Var Var % 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 17 075,57 € 18 366 € -        1 291 €  -7,0% 

Fornecimento e Serviços externos 617 304,09 € 616 271 €           1 033 €  0% 

Custos com o pessoal 752 833,04 € 677 932 €         74 901 €  11,0% 

Gastos de depreciações e de amortização 57 894,07 € 55 299 €           2 595 €  4,7% 

Perdas por Imparidade de dívidas a receber/Reduções 7 995,38 €                     415 €            7 580 €  1825,9% 

Outros gastos 5 202,29 € 7 376 € -        2 174 €  -29% 

Juros e gastos similares 0,38 € 67 € -             67 €  -99% 

TOTAL GASTOS 1 458 305 € 1 375 727 € 82 578 € 6,00% 

 

Os Fornecimentos e serviços externos incluem o custo com o contrato misto (de 

arrendamento do espaço e serviços) no valor de 322.260€, o que representa uma 

redução de 24.600€ face ano anterior, subcontratos (catering; lavandaria; serviços 

de transporte) no valor de 74.421€ (69.192€ em 2020), trabalhos especializados 

no valor de 41.652€ (65.094€ em 2020), honorários no valor de 15.193€ (6.558€ 

em 2020), manutenção (edifícios e viaturas) no valor de 19.951€ (16.501€ em 

2020), custos com energia no valor de 57.963€ (42.947€ em 2020), seguros no 

valor de 17.570€ (15.977€ em 2020), comunicações no valor de 6.972€ (5.761€ 

em 2020) e materiais/ferramentas no total de 36.625€ (30.783€ em 2020), 13.650€ 

de Vigilância e segurança (9.570€ em 2020) e outros custos administrativos de 

7.293€ (4.955€ em 2020).  
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2.6. Resultados 

 

O ano de 2021 fechou com um resultado positivo de 5.815,36€ que compara 
com 1.892,91€ negativos em 2020. 
 

 

2.7. Dívidas 

 

A situação dos principais saldos devedores e credores da Associação era a 

seguinte: 

 
DÍVIDAS 2021 2020 

Dívidas de clientes      7.866,00€       11.050,52€    

Dívidas da Associação a fornecedores  61.406,29€  62.289,67€  

Dívidas da Associação à Banca - - 

 

 

2.8. Custo por Cliente 

 

Para efeitos de cálculo das comparticipações familiares dos clientes ao abrigo do 

Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, seguindo critérios de 

repartição dos gastos de acordo com a utilização dos espaços e serviços 

aprovados pela Direção, apuraram-se os seguintes gastos por cliente nas 

valências CACI e LR: 

 
Custos por 

Cliente 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

CACI 1 031 € 1 029 € 1 030 € 1 069 € 1 031 € 1 055 € 

LR 1 955 € 1 601 € 1 582 € 1 557 € 1 447 € 1 482 € 

 

O aumento de custos, praticamente em todas as áreas, não foi acompanhado de 

um aumento de clientes o que resultou na subida do custo por utente em ambas 

as valências, mas com especial agravamento do custo na valência de LR. Este 

aumento deve-se especialmente à rubrica de custos com pessoal e honorários, 

face à necessidade de reforço de pessoal e pelos aumentos salariais obrigatórios, 

para além do aumento significativo dos custos de energia. 
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3. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 

 

À data de elaboração do presente relatório (março de 2022) a Associação 

continuou a sofrer o impacto da situação pandémica, que obrigou a um novo 

encerramento do CACI em janeiro durante alguns dias. Começaram-se 

igualmente a sentir o impacto dos aumentos de custos de energia resultantes das 

tensões internacionais. Por enquanto, não se prevê que estes choques coloquem 

em risco a sustentabilidade financeira da Associação a médio/longo prazo.  

 

 

4. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ASSOCIAÇÃO 

 

A Associação QE prosseguirá as suas atividades de prestação de serviços a 

pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. No curto prazo, a 

Associação QE envidará todos os esforços na recuperação da normalidade das 

operações após o impacto da crise COVID-19. A médio prazo, o objetivo da 

Associação continua a ser o de atingir o pleno de capacidade do estabelecimento 

concedido pelo alvará, ou seja, 79 clientes, dos quais 24 serão residentes. 

 

 

5. APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A Associação obteve resultados líquidos positivo de 5.815,36€, que propomos que 

sejam transferidos para a conta de resultados transitados. 
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6. DÍVIDAS AO ESTADO 

 

A Associação não tem, à data, quaisquer dívidas em mora às finanças, à banca 

ou à segurança social. 

 

Sintra, 20 de março de 2022 

 

 

 

 

A Direção da Associação QE 
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