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EQUADRAMENTO :

A Associação QE, Uma nova Linguagem para a 
Incapacidade, IPSS, tem como missão: 
Promover a qualidade de vida e o pleno
potencial de jovens e adultos (maiores de 16 
anos) com dificuldades intelectuais e de 
desenvolvimento.

Com um modelo pedagógico diferenciador, 
visa estimular as suas competências funcionais, 
sociais e socioprofissionais, fomentando a sua
autonomia e integração social. 

https://www.quintaessencia.pt/como-fazemos
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OBJETIVOS ASSOCIAÇÃO QE

GARANTIR A EXCELÊNCIA DO 
SERVIÇO QUE PRESTA

CONTRIBUIR PARA UMA SOCIEDADE 
+ ABERTA E INCLUSIVA

Equipa qualificada e motivada
Desenvolvimento de competências

Igualdade de oportunidades
Inovar

Voz ativa 
Desbloquear preconceitos

Dar o exemplo
Comunicar

GARANTIR A SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO

31%

56%

13%

FINANCIAMENTO CUSTO POR CLIENTE 

COMPARTICIPAÇÃO
FAMILIAS

COMPARTICIPAÇÃO
SEG. SOCIAL

NECESSIDADE
DONATIVOS BOLSA
SOCIAL

Fundraising
Gestão rigorosa de recursos

Parcerias de sucesso
Gerir



38 
colaboradores

full time / 
3 part-time

75 clientes / 
24 residentes

10 voluntários 
nacionais/ 

7 voluntários 
internacionais

8 estágios

Tem protocolos de colaboração 
técnica e científica, incluindo o 
Instituto de Psicologia Aplicada, 
Escola Superior de Saúde de 
Alcoitão, Faculdade de Motricidade 
Humana, Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, entre outros.

A Associação QE é 
membro da Comissão de 
Proteção de Crianças e 
Jovens de Sintra e da 
Comissão Executiva do 
Núcleo Social da área.

Respostas sociais
CACI – Centro de Atividades e 
Capacitação para a Inclusão
LAR RESIDENCIAL

FACTOS ASSOCIAÇÃO QE

A Associação QE foi
reconhecida com o Selo de 
Qualidade no âmbito do 
programa do Corpo Europeu 
de Solidariedade, tendo sido 
aprovada como parceira 
desse programa para o 
período 2021-2027.



PARCERIAS COM EMPRESAS

A Associação QE tem contado, ao longo dos seus 15 
anos de existência, numa lógica de parceria, com o 
apoio de diversas empresas que acreditam no seu
projeto pedagógico, no seu modelo de gestão, nas suas
equipas e, sobretudo, nos seus resultados e no impacto
social real que tem na vida e no futuro das pessoas
especiais a quem se dedica 365 dias por ano.

ACREDITAMOS EM PARCERIAS DE SUCESSO!



PARCERIAS COM EMPRESAS

As parcerias com empresas são especialmente relevantes
para a continuidade e crescimento da Associação e têm
como principais objetivos para a QE:

• Garantir a qualidade da operação e a manutenção dos 
seus espaços e infraestruturas, Centro de Atividades
Ocupacionais e Residências;

• Impulsionar os programas, atividades e projetos, que    dão
resposta às necessidades dos seus clientes;

• Desenvolver novos projetos, que contribuam para 
aumentar e melhorar o impacto social, o nível de 
satisfação dos clientes e de todos os stakeholders da QE;

• Fazer face à Bolsa Social QE, que apoia diretamente os
clientes com maiores carências financeiras, permitindo dar
continuidade aos seus projetos de vida.





SER EMPRESA AMIGA 
QE É:

• CONTRIBUIR diretamente para a missão da Associação QE 
e para a continuidade dos seus projetos e atividades.

• FIRMAR um compromisso com a melhoria da qualidade
vida de pessoas com necessidades especiais e promover a sua
autonomia e integração social, sobretudo daqueles que são
mais desfavorecidos.

• ENVOLVER-SE com o dia-a-dia dos clientes da Associação, 
fazendo a diferença nas suas vidas e deixando que ele façam a 
diferença na sua.



SER EMPRESA AMIGA 
QE É:

CONTRIBUIR diretamente para o 

financiamento da BOLSA SOCIAL da 

QE, com um donativo mínimo

mensal de 100€, essencial para 

garantir que os seus clientes mais

carenciados possam dar

continuidade aos seus projetos de 

vida, beneficiando dos serviços da 

associação.

A BOLSA SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO QE É UM FUNDO CONSTITUÍDO 

POR DONATIVOS, QUE COMPARTICIPA O CUSTO DOS SERVIÇOS PARA CLIENTES 

RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES, QUE NÃO TÊM CONDIÇÕES ECONÓMICAS 

PARA OS SUPORTAR.



BENEFÍCIOS 
DE SER 
EMPRESA 
AMIGA QE 

• Participar num projeto de responsabilidade social  
credível e duradouro; 

• Contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da empresa;

• Ganhar propósito;

• Criação de valores e de uma identidade; 

• Potenciar a credibilidade e o reconhecimento;  

• Valorizar a imagem da empresa, aumentar a notoriedade
e goodwill;

• Fidelizar clientes;

• Maior coesão interna e retenção dos colaboradores;

• Benefícios fiscais.



BENEFÍCIOS 
DE SER 
EMPRESA 
AMIGA QE 

• Diploma de Empresa Amiga QE e Selo digital Empresa 
Amiga QE; 

• Informação periódica sobre a QE e as suas atividades, em 
particular a newsletter mensal e o relatório anual;

• Menção da parceria (testemunho) e inserção da imagem 
da empresa nas ferramentas de comunicação QE

• Possibilidade de realizar uma ação por ano, no espaço da 
QE, envolvendo colaboradores e/ou clientes;

• Convite para os eventos internos QE (Arraial, Festa de 
Natal);

• Um convite para a Festa Solidária QE;

• Oferta de inscrição de uma dupla no Torneio de Padel QE;

• Recibo de donativo ao abrigo do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.



ODS E PRINCÍPIOS PARTILHADOS 
COM A EMPRESA AMIGA QE:

respeito
integridade
transparência
sinceridade
confiança

colaboração
solidariedade
entreajuda
compromisso

mailto:https://www.ods.pt/objectivos/17-parcerias-para-o-desenvolvimento/?portfolioCats=24&subject=ODS_17
mailto:https://www.ods.pt/objectivos/4-educacao-de-qualidade/?portfolioCats=24&subject=ODS_4
mailto:https://www.ods.pt/objectivos/8-trabalho-e-crescimento-economico/?portfolioCats=24&subject=ODS_8
mailto:https://www.ods.pt/objectivos/10-reduzir-as-desigualdades/?portfolioCats=24&subject=ODS_10


Uma empresa que atua socialmente ganha propósito e acrescenta valor diferenciador que, se trabalhado de 

forma fundamentada e lógica, traz coesão interna, sentido de pertença, produtividade e felicidade;

Isto reflete-se na forma como é percecionada, avaliada e estimada pelos consumidores e demais stakeholders.

VAMOS SER AMIGAS? OBRIGADO

Para mais informações, contacte Joana Horta e Costa através do nº 21 915 47 40, ou do email: joanahortaecosta@gmail.com



• SANTAMARO, Empreendimentos imobiliários, S.A.

• MONTE DA CEGONHA, Sociedade agrícola, S.A.

EMPRESAS AMIGAS QE


