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1. Nota Introdutória 
  

O Relatório de atividades e Contas da CERCIFEIRA relativo ao exercício de 2015, reporta o 
percurso da atividade anual face ao que foi estabelecido no Plano de Atividades e sintetiza, de forma 
transparente, os resultados obtidos, o grau de concretização das atividades propostas no plano de 
atividades e o grau de satisfação das diferentes partes interessadas (Clientes, significativos, 
colaboradores, parceiros financeiros e não financeiros, fornecedores).   

Todas as atividades propostas e desenvolvidas ao longo do ano 2015, foram realizadas 
procurando garantir consolidação e sustentabilidade organizacional. Quem o analisar, ficará 
seguramente com uma impressão positiva do esforço que foi efetuado para conseguir uma gestão 
equilibrada e sustentável, sem descurar o compromisso com a missão da Cercifeira. 
A qualidade é uma mais-valia que não podemos subestimar. Esta, foi e continuará a ser uma das 
grandes apostas da organização; qualidade gera competitividade e promover esta cultura no interior da 
organização, garante uma gestão mais eficaz. 
 No ano de 2015, terminamos as obras de reabilitação das casas de banho na sede da Instituição 
com intuito de melhor servir quer clientes quer colaboradores. Melhoramos as salas com novos 
equipamentos para os clientes e colaboradores. Realizamos as obras necessárias no pavilhão da 
Cercifeira, com isolamento e pintura das paredes, para o melhoramento das atividades aí realizadas. 
 O ano de 2015 foi o ano do descongelamento dos vencimentos e diuturnidades: foi feito um 
esforço financeiro considerável no sentido de abranger todos os colaboradores, o que foi conseguido. 
 O ano de 2015 terminou com um saldo negativo, dado que não foi conseguido rendimentos 
superiores aos gastos. Os gastos foram superiores em 5,9% face ao ano anterior e os rendimentos 
foram de 2,1% face ao mesmo período. Assim, surge um saldo negativo de sessenta e seis mil euros. 
 Continuamos a apelar a todos à diminuição de gastos e ao aumento da produtividade. Só com 
trabalho eficiente é possível manter os níveis já alcançados e se possível melhorá-los. 

Queremos expressar o nosso agradecimento a todos os colaboradores e a quantos acreditaram 
e continuam a acreditar na CERCIFEIRA e na missão que ela prossegue, a eficácia organizacional 
depende da eficácia das pessoas, são, elas, que alimentam o processo organizativo e é graças a elas que 
se conseguem os resultados.  
 

 
A Direção, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4 Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2015 

 

 

 
POLÍTICAS 

 
Missão 

A Missão da CERCIFEIRA é promover e acompanhar o desenvolvimento global do ser humano, 
abrangendo as várias etapas da vida, desde a infância à terceira idade, fomentando a educação, 
reabilitação e formação, com vista à integração sócio-profissional e apoio social e afectivo dos seus 
clientes. 

Visão 
Ser uma organização de referência, sólida e inovadora, no sistema de educação e sócio profissional que 
promove a inserção social e profissional de grupos com especiais dificuldades, com vista à inclusão na 
vida social e activa, baseando o seu trabalho na parceria com diferentes stakeholders (clientes, 
colaboradores, cooperantes, comunidade, estado, outras organizações da sociedade civil, empresários 
e com a comunicação social) 

 
Valores  

O cumprimento da nossa missão assenta no seguinte conjunto de valores e de comportamentos: 

 Ética e Respeito pelas pessoas  

 Equidade e Igualdade de tratamento 

 Qualidade e inovação dos serviços  

 Responsabilidade social e ambiental 

 Confidencialidade 

 Privacidade 

 

Política da Qualidade 

No âmbito da sua atuação a CERCIFEIRA compromete-se a desenvolver uma politica de qualidade no 
sentido de:  

 Garantir a maturidade crescente da organização e dos serviços prestados, numa prática de 
melhoria contínua 

 Rever o Sistema de Gestão da Qualidade periodicamente 

 Manter um Sistema Organizacional coordenado que assegure a credibilidade interna e que 
mereça a confiança das entidades oficiais, clientes e de todas as partes interessadas 

 Assegurar elevados padrões de qualidade nos serviços prestados, em conformidade com 
requisitos técnicos e legais aplicáveis à sua atividade 

 Garantir a satisfação dos seus colaboradores 

 Contribuir para a promoção da Qualidade de vida da sua população alvo, quer ao nível da 
satisfação das suas necessidades, quer ao nível da procura das respostas para os problemas 
sociais, educativos e inserção profissional. 
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Política de Participação dos Colaboradores 

 
A CERCIFEIRA acredita que uma comunicação sólida e eficiente, o alinhamento dos objetivos da 
organização com os individuais e o vínculo de reconhecimento de todos os colaboradores, colaboram 
maciçamente para o envolvimento e participação dos mesmos. Acredita também que os colaboradores 
de hoje querem compreender e identificar-se com a razão da existência da organização onde que 
passam a maior parte do dia. Identificar-se com a missão, visão e valores da organização não querendo 
somente executar as suas funções mecanicamente, mas sim ter a consciência de que sua tarefa diária, 
mesmo que simples, faz parte de um todo e contribui para o alcance dos objetivos globais da 
organização. Assim torna-se imprescindível a existência de instrumentos de informação interna eficazes 
e de momentos formais e informais de participação dos mesmos, de modo a conseguir-se um 
alinhamento organizacional e o envolvimento dos colaboradores no alcance dos objetivos da 
organização. 

 
Política de Ética 

 
A política de ética da CERCIFEIRA assenta em diversas fontes normativas conforme Código de Ética da 
CERCIFEIRA. 

Aquela política deve ser incorporada pelos colaboradores, no exercício da sua atividade tendo presente 
os princípios fundamentais de conduta organizacional, adotando na sua intervenção uma abordagem 
holística e a prestação de um serviço de qualidade orientado para o cliente. 

O Código de Ética é dirigido a todos os intervenientes na organização CERCIFEIRA, de forma a garantir a 
persecução da missão e valores organizacionais. Nele estão critérios profissionais, princípios e valores 
que orientam os comportamentos como sendo: ética e respeito pelas pessoas; qualidade e inovação 
nos serviços; responsabilidade social e ambiental; confidencialidade; privacidade; equidade e igualdade. 
Neste documento são apresentados os compromissos dos dirigentes, colaboradores, clientes e 
família/significativos, bem como os direitos/deveres dos clientes, das famílias/significativos e dos 
colaboradores.  

A fim de garantir a adequação dos comportamentos éticos e interação dos recursos humanos, 
encontram-se definidos no Manual de Funções as competências, funções e responsabilidades das várias 
categorias profissionais. 

O código de ética foi elaborado e implementado de forma a proteger os clientes de riscos, assegurando 
a sua dignidade e a promoção de justiça social.  

 
Política de Recrutamento 

 
A CERCIFEIRA promove a seleção de profissionais qualificados alinhados com a sua missão e visão e de 
acordo com requisitos técnicos, pessoais e comportamentais, com vista à prestação de serviços de 
qualidade e excelência aos seus clientes.  

Os conhecimentos, aptidões, capacidades e competências para o lugar a recrutar encontram-se 
definidos no respetivo perfil de função. Os critérios de selecção são definidos no momento da 
entrevista sendo que a soma total dos mesmos corresponde a 100%.  

http://www.execucaodaestrategia.com.br/tag/alinhamento-organizacional/
http://www.execucaodaestrategia.com.br/tag/envolvimento-dos-colaboradores-na-execucao-da-estrategia/
http://www.execucaodaestrategia.com.br/tag/envolvimento-dos-colaboradores-na-execucao-da-estrategia/
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Neste processo são respeitados os seguintes princípios: 

-        Igualdade de oportunidades: são garantidas, no processo de seleção, condições iguais a todos os 
candidatos; Adota-se métodos e critérios de seleção, baseados na não discriminação de género, idade, 
raça, religião, deficiência e orientação sexual e com base na legislação em vigor. Não obstante, tendo 
em vista a missão da Cercifeira, de integração sócio-profissional dos seus clientes, e tendo por base a 
responsabilidade social, valor pelo qual a Cercifeira se baseia, damos prioridade no processo de 
Recrutamento e Seleção a pessoas portadoras de deficiência, que reúnam todos os critérios definidos 
para a função a recrutar. 
-        Direitos de personalidade: a todos os candidatos é garantida a confidencialidade no tratamento 
dos seus dados. 

Política de Participação dos clientes 
 

O modelo de gestão da Cercifeira assume a Orientação para o Cliente como referencial. Os nossos 
clientes são assim chamados a participar ativamente na vida da organização, estando o direito à 
participação expressamente consagrado na Carta de Direitos e Deveres dos Clientes.  

Dimensões da participação dos clientes 

Participação na elaboração, gestão e avaliação dos processos de intervenção de forma continuada 
enquanto atores fundamentais dos mesmos  

 Participação na gestão da organização, designadamente na avaliação dos produtos e serviços 
prestados, bem como na organização e avaliação do sistema de funcionamento  

 Participação no processo de mobilização dos clientes, no sentido do seu envolvimento e adesão 
aos programas, atividades e às regras de funcionamento 

Mecanismos de participação dos clientes 

 Participação na organização, desenvolvimento e execução dos Planos Individuais, através do 
seu contributo nas escolhas e tomada de decisão sobre os mesmos. 

 Contratualização dos objetivos, no sentido de potenciar um maior envolvimento e aumentar a 
eficácia da prestação de serviços  

 Apresentação espontânea de sugestões, elogios e reclamações individualmente ou através do 
grupo de auto representantes 

 Resposta aos questionários da metodologia de avaliação da qualidade dos serviços prestados  

A Cercifeira promove a participação e inclusão dos seus clientes a todos os níveis da organização, bem 
como da comunidade, tornando-os ativos na organização e promovendo a sua capacitação 
(empowerment) e o exercício da sua cidadania. Defende, conjuntamente com outras entidades, os 
direitos dos clientes (advocacy), promovendo a igualdade de oportunidades e a inclusão social. 
Um dos princípios orientadores da intervenção é a permanente adaptação às características e 
funcionalidades dos clientes, num processo de melhoria contínua. Esta exigência implica que a Política 
de Participação seja revista anualmente. Assim, as estratégias de envolvimento e participação dos 
clientes são escolhidas de acordo com as características funcionais de cada cliente, conforme matriz 
apresentada no Plano de Participação das Partes Interessadas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.crpg.pt/areaCliente/Paginas/DireitosDeveres.aspx
http://www.crpg.pt/Paginas/sugestoes.aspx
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Política de Confidencialidade 

 
A nossa ação norteia-se por princípios de reserva da vida privada, das liberdades, direitos e garantias. 
A CERCIFEIRA não divulga ou vende os dados dos seus colaboradores e/ ou clientes a outrem, pois 
todas as informações são confidenciais. 
Colaboradores e/ ou clientes têm direito ao acesso, alteração e cancelamento dos seus dados, se assim 
o desejarem. O acesso à informação é condicionado e monitorizado sempre. 
Dos colaboradores esperam-se princípios de reserva, discrição e sigilo profissional, de forma a evitar 
que sejam divulgados factos e informações que tenham conhecimento no exercício das suas funções. 

 
Política de Prevenção de Maus Tratos e de Abuso Físico, Mental e Financeiro 

Esta política inspira-se nos marcos fundamentais de defesa e promoção dos direitos das pessoas 
“Declaração Universal dos Direitos do Homem”; “Convenção sobre os Direitos das Crianças” e “ 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”. 
A Organização pauta a sua atuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, assegurando a 
igualdade de oportunidades na saúde, na educação e na formação, pela identificação de situações de 
negligência, maus tratos e abusos e o seu devido encaminhamento para as entidades competentes. 
 
A Cercifeira assume assim, a responsabilidade de assegurar que existam mecanismos de garantia e de 
controle para reduzir os riscos de negligência, abuso sexual, abuso financeiro, maus tratos e 
discriminação de clientes, para tal define um procedimento para tratar estas situações e assegura 
rotação regular dos colaboradores perante tarefas mais pesadas ou difíceis, com vista a reduzir o risco 
de “burnout”, ajudando a prevenir desta forma possíveis situações de maus tratos.    
 
Para que fique claro para todas as partes interessadas, a CERCIFEIRA clarifica os respetivos conceitos e 
sinais de alerta: 

1. Discriminação: ato de considerar que certas características que uma pessoa tem são motivos 
para que sejam vedados direitos que os outros têm. Numa palavra, é considerar que a 
diferença implica diferentes direitos. (ver Carta de Direitos da CERCIFEIRA nº III) 

2. Maus Tratos: qualquer ação ou omissão não acidental, perpetrada pelos pais, cuidadores ou 
outrem, que ameace a segurança, dignidade e bem-estar biopsicossocial e afetivo da vítima. 
Existe uma multiplicidade de situações que consubstanciam a prática de maus tratos, os quais 
podem apresentar diferentes formas clínicas, por vezes associadas: negligência, mau trato 
físico, abuso sexual, mau trato psicológico/emocional e financeiro.  

2.1 Negligência: incapacidade de proporcionar à pessoa a satisfação de necessidades básicas 
de higiene, alimentação, afeto, educação e saúde, indispensáveis para o crescimento, 
desenvolvimento e bem-estar adequados. Regra geral, é continuada no tempo, pode 
manifestar-se de forma grave, em que existe prática ou omissão de comportamento do 
qual resulta a violação de um direito da vítima que seria espectável pelo lesante ou leve, 
quando existe prática ou omissão de comportamento do qual resulta a violação de um 
direito da vítima sem que o lesante o esperasse (ex. incompetência ou incapacidade dos 
pais, ou outros responsáveis) (Quadro 1 

Quadro 1 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de negligência  
 

 Carência de higiene (tendo em conta as normas culturais e o meio 
familiar);  

 Vestuário desadequado em relação à estação do ano e lesões 
consequentes de exposições climáticas adversas;  

 Inexistência de rotinas (nomeadamente, alimentação e ciclo 
sono/vigília);  

 Hematomas ou outras lesões inexplicadas e acidentes frequentes por 
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falta de supervisão de situações perigosas;  

 Perturbações no desenvolvimento e nas aquisições sociais (linguagem, 
motricidade, socialização) que não estejam a ser devidamente 
acompanhadas;  

 Incumprimento de recomendações médicas e programas nacionais de 
saúde próprios a cada caso;  

 Doença crónica sem cuidados adequados (falta de adesão a vigilância e 
terapêutica programadas);  

 Intoxicações e acidentes de repetição.  
 

 
2.2 Mau trato físico: qualquer ação não acidental, isolada ou repetida, infligida por pais, 

cuidadores ou outros com responsabilidade face à pessoa (vítima), a qual provoque (ou 
possa vir a provocar) dano físico. Este tipo de maus tratos engloba um conjunto 
diversificado de situações traumáticas, (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de mau trato físico  
 

 Equimoses, hematomas, escoriações, queimaduras, cortes e mordeduras 
em locais pouco comuns aos traumatismos de tipo acidental;  

 Síndroma da criança abanada (sacudida ou chocalhada);  

 Alopecia traumática e/ou por postura prolongada com deformação do 
crânio;  

 Lesões provocadas que deixam marca(s) (por exemplo, de fivela, corda, 
mãos, chicote, régua…);  

 Sequelas de traumatismo antigo (calos ósseos resultantes de fratura);  

 Fraturas das costelas e corpos vertebrais, fratura de metáfise;  

 Demora ou ausência na procura de cuidados médicos;  

 História inadequada ou recusa em explicar o mecanismo da lesão pela 
criança ou pelos diferentes cuidadores;  

 Perturbações do desenvolvimento (peso, estatura, linguagem, …);  

 Alterações graves do estado nutricional.  
 

 
2.3 Mau trato psicológico/emocional: resulta da privação de um ambiente de segurança e de 

bem-estar afetivo indispensável ao crescimento, desenvolvimento e comportamento 
equilibrados da pessoa. Engloba diferentes situações, desde a precariedade de cuidados ou 
de afeição adequados à idade e situação pessoal, até à completa rejeição afetiva, passando 
pela depreciação permanente da pessoa, builling, com frequente repercussão negativa a 
nível comportamental (Quadro 3).  
 
 

 

Quadro 3 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de mau trato 
psicológico/emocional  
 

 Episódios de urgência repetidos por cefaleias, dores musculares e 
abdominais sem causa orgânica aparente;  

 Comportamentos agressivos (autoagressividade e/ou hetera 
agressividade) e/ou automutilação;  

 Excessiva ansiedade ou dificuldade nas relações afetivas interpessoais;  

 Perturbações do comportamento alimentar; 

 Perturbações do sono;  

 Alterações do controlo dos esfíncteres (enurese, encoprose);  

 Choro incontrolável no primeiro ano de vida;  

 Comportamento ou ideação suicida.  
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3. Abuso Sexual: corresponde ao envolvimento de uma criança/adolescente ou pessoa em 
atividades cuja finalidade visa a satisfação sexual de outra pessoa. Baseia-se numa relação de 
poder ou de autoridade e consubstancia-se em práticas nas quais a criança/adolescente ou 
pessoa, em função do estádio de desenvolvimento:  

- Não tem capacidade para compreender que delas é vítima;  
- Percebendo que o é, não tem capacidade para nomear o abuso sexual;  
- Não se encontra estruturalmente preparada;  
- Não se encontra capaz de dar o seu consentimento livre e esclarecido. 
 

Frequentemente, o abuso sexual é perpetrado sem que haja qualquer indício físico de que 
tenha ocorrido, facto que pode dificultar o diagnóstico. Contudo, em algumas situações, é 
possível identificar sintomas/sinais deste tipo de mau trato (Quadro 4).  
 

Quadro 4 - Alguns sinais, sintomas e indicadores de abuso sexual 
 

 Lesões externas nos órgãos genitais (eritema, edema, laceração, fissuras, 
erosão, infeção);  

 Presença de esperma no corpo ou roupa da pessoa;  

 Lassidão anormal do esfíncter anal ou do hímen, fissuras anais;  

 Leucorreia persistente ou recorrente;  

 Prurido, dor ou edema na região vaginal ou anal;  

 Lesões no pénis ou região escrotal;  

 Equimoses e/ou petéquias na mucosa oral e/ou laceração do freio dos 
lábios;  

 Laceração do hímen;  
Infeções de transmissão sexual;  

 Gravidez.  

 

4. Abuso Financeiro: a prática de atos dos quais resultem a perda de bens ou dinheiro, dano 
financeiro, através de manipulação ou usurpação. A exploração inclui a apropriação de recursos 
da pessoa lesada por outrem, visando a benefício próprio através de meios desonestos. Do 
abuso financeiro fazem ainda parte manifestações de bullying, traduzidas em atos de violência 
física, verbal, expressões e/ ou gestos que implicam a apropriação de bens materiais de outrem 
sem a sua autorização. 

Política de Reconhecimento 
 

A Cercifeira entende os seus recursos humanos como principal motor para a evolução dos 
serviços prestados. Desta forma entende igualmente que aqueles têm que ser motivados e 
consequentemente apresentarem-se satisfeitos face a toda a organização. 

Foi neste sentido que a instituição decidiu instituir um prémio de reconhecimento aos 
colaboradores pela sua dedicação e empenho na prossecução dos objetivos organizacionais. 

Aquele prémio é atribuído com base em dois fatores: a avaliação de desempenho de cada 
colaborador e a avaliação da globalidade das valências (efetuada de acordo com o critério da taxa de 
ocupação e o balanço financeiro de cada uma delas). Desta forma a instituição pensa conseguir 
contrabalançar alguma carga mais subjetiva que poderá decorrer das avaliações de desempenho (visto 
que não são os mesmos avaliadores a avaliar todos os colaboradores) com uma componente mais 
objetiva que resulta do segundo fator atrás enunciado. 

Da conjugação dos dois fatores em causa resultará um valor em função do qual será atribuído a 
cada colaborador uma compensação em tempo. 

Ainda dentro do âmbito dos Recursos Humanos a Cercifeira não poderia esquecer os 
voluntários, aqueles cujo trabalho se situa numa linha de complementaridade face ao desempenho 
profissional de todos os demais colaboradores da instituição e respetiva atuação. Os voluntários são 
assim reconhecidos como um dos mais valiosos ativos de qualquer organização. 
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A Cercifeira traduz esse reconhecimento através da proposta aos cooperantes, na Assembleia 
Geral onde é apresentado o Relatório anual de contas, da atribuição aos voluntários que exerceram 
voluntariado na instituição até à altura, a categoria de sócios honorários. 

 
 

Política de Retenção dos Colaboradores 
 

No mercado de trabalho atual, a cada dia que passa, o capital humano tem adquirido maior 
importância para o crescimento e desenvolvimento das organizações. Tal importância tem-se 
intensificado pelo motivo de as pessoas serem um dos grandes diferenciais dentro dessas mesmas 
organizações. 

A Cercifeira pretende profissionais diferenciados, com talento e capacidade de crescer dentro 
da organização, e que possam trazer resultados para a mesma. Esses profissionais constituem o seu 
talento humano. É a pensar nisso que anualmente a Cercifeira elabora o seu Plano de Formação por 
forma a proporcionar aos seus colaboradores a oportunidade de melhorarem e diversificarem os seus 
conhecimentos. As ações de formação ali previstas tenta-se que sejam o máximo possível realizadas no 
próprio local de trabalho para que a organização da vida diária dos colaboradores saía favorecida. 

Assim é importante ter não apenas pessoas, mas profissionais com diferencial, com algo a mais 
a ser oferecido à instituição. 

É com estes colaboradores em formação continua e com uma vasta experiência, expressa nos 
resultados sucessivos das avaliações de desempenho, que a organização deve preocupar-se em retê-
los, evitando o aumento da rotatividade, já que quando a instituição perde um bom profissional para o 
mercado, perde também capital humano, além de todo o tempo e os recursos que foram investidos 
nesse colaborador, o qual leva consigo também a experiência profissional adquirida durante o seu 
período de atuação dentro da organização.  

Nessa busca pela permanência dos profissionais na instituição, temos alguns aspetos, como 
compensações e prémios, benefícios sociais, higiene e segurança no trabalho e, finalmente, relações 
laborais. 

Assim, anualmente a Cercifeira, sem que retire do banco de horas ou dos dias de férias, atribui 
a cada colaborador dias como o 24 de Dezembro ou Segunda-feira de Pascoela. Além destes, nos 
termos do regulamento do Prémio de Reconhecimento, cada colaborador poderá gozar ainda até dois 
dias de dispensa ao serviço. Este prémio é atribuído tendo em conta, de duas, uma componente 
fundamental: a avaliação de desempenho, que por sua vez é efetuada tendo presente os 
conhecimentos, as capacidades / aptidões e as competências dos avaliados. 

Os Diretores Técnicos, assim como o Diretor Geral, de acordo com o Regulamento Interno 
Geral, usufruem de mais três dias de férias além do estipulado na lei. 

Os benefícios sociais funcionam como um complemento face ao ponto anterior. A Cercifeira, 
neste domínio, decidiu que qualquer ascendente ou descendente em primeiro grau de um seu 
colaborador que pretenda usufruir dos seus serviços, tem 10% de desconto na respetiva mensalidade. 
Além disso, a instituição tem assinado com a AEF um acordo em função do qual os seus colaboradores 
podem usufruir de descontos junto de estabelecimentos comerciais da localidade, além de um acordo 
assinado diretamente com a clinica dentária Alcaide através do qual os seus colaboradores podem 
usufruir de desconto nos respetivos tratamentos. 

A higiene e segurança no trabalho, juntas, contribuem uma forma muito importante para a 
retenção dos profissionais, já que visam o bem-estar e a segurança dos mesmos no seu ambiente de 
trabalho, valorizando a vida e colocando enfoque nas pessoas. 

A pensar nos seus colaboradores mas também nos seus clientes a Cercifeira tem vindo 
lentamente a realizar obras de melhoramento nos seus diferentes edifícios tal como previsto nos 
sucessivos planos de atividades apresentados e aprovados em Assembleia Geral. A par destas iniciativas 
a organização tem implementado o sistema do HACCP, contando para o efeito com a colaboração de 
uma empresa de consultoria especializada na área em questão. 

No que respeita às relações laborais há que salientar três iniciativas: a auscultação anual do 
grau de satisfação dos colaboradores; a realização anual de uma Reunião Geral de Trabalhadores e a 
realização, também ela anual, do tem building que conta com toda a hierarquia da Cercifeira. 
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Caraterização das respostas sociais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valência Total de Vagas 
Protocoladas e 
financiadas 

Total médio de Vagas 
Ocupadas 

Taxa média de 
ocupação 
No ano 2015 

 
E.E.E 
 

 
3 

 
4 

 
103% 

 
F.P. 
 

 
86 

 
80 

 
93% 

 
C.A.O. 
 

 
58 

 
58 

 
100% 

 
S.A.D. 
 

 
30 

 
30 

 
100% 

 
LAR  R. 
 

 
12 

 
14 

 
103% 

 
CRECHE 
 

 
55 

 
60 

 
104% 

 
CATL 
 

 
20 

 

 
23 

 
105% 

 
JARDIM 
 

 
20 

 
40 

 
200% 

 
R.S.I 
 

 
100 

 
106 

 
106% 
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4. Monitorização e Medição 
 
 

Atividades Desenvolvidas 
 
As Principais A t i v i d a d e s  D e s e n v o l v i d a s  n o  a n o  2 0 1 4  f o r a m  p r o g r a m a d a s  d e  
a c o r d o  com os objetivos previstos no plano estratégico 2013/2015. Assim sendo, ao longo do ano 
2015 foram realizadas atividades em diferentes áreas de intervenção, as mesmas foram divididas em 10 
princípios assim como se segue: 

Liderança 
 

 Melhoria dos sistemas de comunicação interna e externa;    

  Manutenção da Certificação pela DGERT do Centro de Formação Profissional da 
Instituição;          

 Aumento na interação com a comunidade em geral;   

 Introdução de novos cursos de dupla certificação na FP;   

 Promoção da Organização com objetivos de angariação de fundos;  

 Remodelação manutenção de todos os edifícios da Organização e melhoria das 
acessibilidades do edifício sede; 

 
Recursos Humanos 

 
 Realização de avaliação de desempenho para todos os colaboradores; 

 Atribuição do Prémio de Reconhecimento aos colaboradores; 

 Promoção de Formação Interna e contínua; 
 
Direitos do cliente 
 

 Aumento da participação dos clientes na vida ativa da organização; 
 
Ética 

 
 Realização de formação sobre ética e Deontologia; 
 Revisão do código de ética da organização; 

 

Parcerias 
 

 Realização de novas parcerias com empresas para formação em contexto de trabalho; 

 Manutenção das parcerias formais existentes; 

 Reforço dos laços de colaboração entre organização e parceiro; 

 Acolhimento de estagiários na organização; 
 

Participação 
 

 Aumento do envolvimento dos clientes/significativos em todas valências; 

 Realização de atividades lúdicas, desportivas e sócio culturais; 
 Aumento da participação dos colaboradores nas atividades realizadas nas 

diferentes valências; 
 
Orientação para o Cliente 
 

 Melhoras na qualidade da prestação dos serviços organizacionais; 

 Dinamização do grupo de Auto – Representantes; 

 Integração dos clientes no mercado normal de trabalho; 

 Manutenção clientes integrados em estruturas de atendimento; 

 Elaboração e implementação de um questionário de satisfação, do cliente, adaptado; 
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Abrangência 
 

 Solidificação da abrangência das respostas sociais da organização; 
 
 Orientação para Resultados 
 Melhoria Contínua  
 

 Aplicação de Questionários de Avaliação dos níveis de Satisfação dos clientes 
 Aplicação de Questionários de Avaliação dos níveis de Satisfação dos Significativos  

 Aplicação de Questionários de Avaliação dos níveis de Satisfação dos Parceiros  

 Aplicação de Questionários de Avaliação dos níveis de Satisfação dos colaboradores 

 Aplicação de Questionários de Avaliação dos níveis de Satisfação das Entidades 
               Financiadoras/Reguladoras 

 Elaboração de relatórios de desempenho de cada valência  

 Realização de Auditoria Interna nas diferentes valências 

 

5. Relatório de Desempenho das Valências relativas a 2015 
 

 
 

 

Valências Lista de 
espera 

Nº de 
reclamações 

Nº de 
entradas de 
clientes 

Nº de 
saídas de 
clientes 

Avaliação 
Desempenho de 
colaboradores 

Avaliação 
Satisfação 
colaboradores 

Avaliação 
Satisfação  
Significativos 

Avaliação 
Satisfação 
Clientes 

LAR  
 

8 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

3,42 
Média 

Qualitativa 
Bom 

 

89% 
 

100% 86% 

 
 
 
CAO 

 
 
 

10 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 

Média 
Qualitativa 

Bom 
 

86.52% min SA 
13.05% 

Pouco/Nada SA 
0.27% NS; 
8.47% NA 

85.45% min. 
SA 

4.9% 
Pouco/Nada 

SA 
5.46%NS; 
2.18 NA 

84.09% Bom 
/Sim 

4.54% 
Mau/Não 
(sentido 

neg) 
4.22 NS; 

2.92 % NA 

SAD  
 

0 

 
 

0 

 
 

13 

 
 

12 

 
Média 
Qualitativa 
Mtº Bom 
Média 
Quantitativa 
3,11 

Mt.Sa. 45% 
Total.Sat.33% 
Sat.16% 
Pouco Satisf.6% 

Total..Sat.80
% 
Mt.Sat. 4% 
Não se apli. 
16% 

Total.Sat.84
% 
Mto Sat.3% 
Sat.1% 
Não Sei 1% 
Não se 
aplica 12 % 

EEE  
0 

 
0 

 
2 

 
1 

Média 
Qualitativa 
Muito Bom 

80% Satisfeito 
12% pouco 
satisfeito 

100% 
Muito 

satisfeito 

 

PSI 
(Sonho) 

 
8 

 
1 

 
28 

 
24 

3,78 
Média 

Qualitativa 
Muito Bom 

 
85% 

 
76% 

 
84% 

FOR 26 4 31 8 100% “Muito 
Bom” 

42% “Muito 
Satisfeitos” 

36% 
“Satisfeitos” 

86% “Bom” 

RSI  
N/A 

 
0 

     
N/A 

 
N/A 

CRI 0 0 30 10 3,98 
Média 

Qualitativa 
Muito Bom 

87%  87% 
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6. Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas 
 
As atividades relacionadas com a avaliação do grau de satisfação das partes interessadas consistiram na 
aplicação de questionários aos clientes e significativos parceiros/entidades reguladoras e 
colaboradores.  

Os questionários permitiram a exploração das respostas junto das partes já identificadas e a 
metodologia adotada baseou-se nos dados dos questionários para estimar um conjunto de modelos de 
satisfação do público-alvo.  

Os questionários foram aplicados durante os meses de Dezembro/Janeiro tendo sido a recolha 
efetuada durante o tempo de aplicação.  

Os dados foram tratados e analisados durante o mês de Fevereiro e Março e produzidos os 
Relatórios de Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas.  
De seguida apresentamos de forma genérica os resultados: 
 
6.1.1 Avaliação da Satisfação dos Clientes 
 

O questionário de satisfação dos clientes foi aplicado às valências CAO, EEE, FOR, LAR e PSI (5 
anos e ATL). Os questionados foram convidados a dar a sua opinião, entre o Bom/Sim, Mau/Não, Não 
Sei e Não se Aplica. Foram ainda chamados a responder os clientes do SAD, e ainda os clientes do CRI, 
com um questionário próprio devido à especificidade dos serviços prestados, estes com uma escala de 
1 a 5 que varia entre o Totalmente Satisfeito ao Nada Satisfeito, podendo ainda responder nas 
categorias Não sei e Não se aplica. 
No seu todo foram aplicados 115 questionários a clientes da CERCIFEIRA nas respostas sociais: CAO, 
EEE, FOR, LAR, CRI, PSI e SAD, o que equivale a 46% dos seus clientes. A amostra reduz-se aqueles que 
são capazes de o fazer.  
Uma vez que aqueles questionários variam no seu conteúdo consoante a resposta social, a presente 
análise foi feita com base na perspectiva geral dos resultados. No caso dos questionários que têm 5 
graus de opinião, foi feito o somatório dos níveis positivos registando no BOM/SIM e o somatório dos 
níveis negativos no MAU/NÃO, para desta forma ser possível uma análise geral de todos os clientes. 
 
Em termos de resultados, os clientes da CERCIFEIRA mostram-se positivamente satisfeitos com a 
instituição, considerando que presta um “BOM” serviço em 83% dos clientes. Considerando os três 
níveis positivos de satisfação dos questionários do ano passado equivalentes ao “Bom” deste ano há um 
ligeiro aumento da satisfação dos clientes (1%). Para os valores negativos contribuiram mais os clientes 
da FOR e CAO. De realçar a satisfação dos clientes do SAD, não havendo resposta nos níveis negativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83% 

3% 
5% 

9% 

Satisfação Clientes Geral 

Bom 

Mau 

Não sabe 

Não se aplica 
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2% 8% 

29% 

28% 

26% 

5% 2% 

Significativos Geral 

Nada satisfeitos 

Pouco satisfeitos 

Satisfeitos 

Muito satisfeitos 

Totalmente satisfeitos 

Não sabe 

Não se aplica 

6.1.2 Avaliação da Satisfação dos Significativos 
 

Dos questionários distribuídos pelas diferentes respostas sociais, foram obtidas 170 respostas, o 
que corresponde a cerca de 66% dos possíveis inquiridos. Foram inquiridos todos aqueles que têm 
alguma responsabilidade oficial pelos clientes do CAO, EEE, PSI, LAR, FOR e SAD (só aqueles cujos 
clientes não conseguem preencher autonomamente o questionário).  

De uma forma geral os significativos estão totalmente (26%) ou muito satisfeitos (28%) com a 
organização. Em relação ao ano de 2014 há um aumento de 5% na satisfação geral dos significativos, 
contabilizando os 3 níveis positivos da escala, salientando que este acréscimo resulta de maior número 
de respostas nos níveis totalmente ou muito satisfeitos.  

Para o nível totalmente satisfeitos contribuíram em grande parte as respostas sociais EEE e SAD. 
Para o nível dos muito satisfeitos contribuíram mais os significativos das valências PSI e LAR. Para os 
níveis negativos da escala (10%) contribuíram mais as respostas sociais CAO e PSI. Os números de 
respostas nas opções “Não sabe” (5%) devem-se essencialmente a valência PSI e CAO. Já o “Não se 
aplica” (2%) devem-se essencialmente ao PSI, ao SAD e CAO. 

Em termos de domínios avaliados há maior satisfação, quando se consideram os 3 níveis positivos 
da escala, no que diz respeito aos horários, férias e interrupções (95%). Os restantes domínios têm 
valores muito próximos de satisfação embora sege ainda o domínio com menor índice de satisfação 
(84%) o das instalações e equipamentos, tendo contudo um aumento, em relação ao valor do ano 
passado de 12%, o que é significativo. De realçar também, que é na Participação na vida da resposta 
social e organização que os valores se concentram mais no “totalmente ou muito satisfeitos”. 
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1% 

8% 

36% 

37% 

15% 

2% 1% 

Colaoradores Geral 

Nada satisfeito 

Pouco satisfeito 

Satisfeito 

Muito satisfeito 

Totalmente satisfeito 

Não sabe 

Não se aplica 

6.1.3 Avaliação da Satisfação dos Colaboradores 
 

Apesar do número de questionários respondidos representar 100% dos colaboradores, é de 
salientar que alguns colaboradores não responderam ao questionário, uma vez que há colaboradores 
que acumulam funções e responderam nas várias situações em que se encontram. 

De uma maneira geral os colaboradores estão muito satisfeitos para com a CERCIFEIRA 
atingindo 88% nos 3 níveis positivos da escala.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4 Avaliação da Satisfação das Entidades Financiadoras/Parceiros/Fornecedores 
 
Resultados da Avaliação da Satisfação dos Financiadores da CERCIFEIRA 
No que diz respeito às entidades financiadoras, Segurança Social, IEFP e Ministério da Educação, só a 
Segurança Social enviou as respostas ao questionário. Contudo quisemos levá-lo em conta uma vez que 
esta é a entidade que financia e regula a maioria das respostas sociais da Instituição.  
Analisando este questionário, podemos dizer que a Segurança Social se encontra satisfeita com a 
Cercifeira. Houve um claro efeito centralizador na resposta intermédia da escala de respostas. Não 
obstante, este ano obtivemos duas respostas no nível 4 e duas respostas no nível 5, reforçando por isso 
o nível de satisfação daquele organismo face à instituição. 
Onde as opiniões foram mais positivamente vincadas teve que ver com o facto dos objetivos definidos 
no protocolo estarem claramente estabelecidos e também com o convite que é efetuado àquele 
organismo para os eventos mais importantes da Cercifeira. 
De salientar que a Segurança Social afirma que não sabe se as decisões por si tomadas são respeitadas 
e implementadas pela nossa organização. Apesar de parecer estranho, tal resposta poderá ter que ver 
com o facto de a técnica que respondeu ao questionário ser recente no exercício do acompanhamento 
às nossas respostas sociais. 
A Segurança Social conhece a Missão, Visão e Valores da Cercifeira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 0% 

50% 

20% 

20% 

10% 

0% Financiadores 

Nada Satisfeito 

Pouco Satisfeito 

Satisfeito 

Muito Satisfeito  

Totalmente Satisfeito 

Não Sabe 

Não se Aplica 
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Resultados da Avaliação da Satisfação dos Parceiros da CERCIFEIRA 

De forma avaliar o grau de satisfação dos parceiros com a Cercifeira foi solicitado aos 36 
parceiros que respondessem ao inquérito de satisfação, sendo que corresponderam a esse pedido 14 
parceiros mais 7 parceiros que no ano anterior. Contabilizando os níveis positivos de satisfação 
podemos dizer que a satisfação dos parceiros manteve-se nos (98%) relativamente ao ano de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados da Avaliação da Satisfação dos Fornecedores da CERCIFEIRA 

No gráfico acima estão representadas as percentagens globais de satisfação dos fornecedores 
relativamente ao ano de 2015. 
A metodologia adotada para avaliar a satisfação dos fornecedores foram os “Questionários de 
Avaliação de Satisfação de Fornecedores” que foram enviados e respondidos por respostas fechadas ou 
através de plataforma on-line. 
Após a análise dos questionários e fazendo uma sumula dos resultados obtidos salienta o seguinte: 
- Foram enviados quinze questionários e obtivemos catorze respostas. 
Após o tratamento estatístico dos questionários recolhidos, e se juntarmos os valores de satisfação, tais 
como, 63% muito satisfeitos e 33% de totalmente satisfeitos, obtendo um valor de 96% de satisfação, 
sendo perceptível o nível de satisfação dos fornecedores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

0% 
0% 

1% 

63% 

33% 

2% 

1% 

Fornecedores 

Nada Satisfeito 

Pouco Satisfeito 

Satisfeito 

Muito Satisfeito  

Totalmente Satisfeito 

Não Sabe 

Não se Aplica 

0% 

1% 16% 

36% 

46% 

0% 1% 

Parceiros 

Nada Satisfeito 

Pouco Satisfeito 

Satisfeito 

Muito Satisfeito  

Totalmente Satisfeito 

Não Sabe 

Não se Aplica 
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6.1.5 Avaliação da Satisfação dos voluntários/ Estagiários 

 
O questionário foi entregue, para o devido preenchimento, a 4 Voluntários/Estagiários da 

Cercifeira foram preenchidos e entregue à Responsável pelo Voluntariado da Organização para efetuar 
o devido tratamento. 

O questionado foi convidado a dar a sua opinião, numa escala de 1 a 5, equivalente ao 
continuum de “nada satisfeito” até ao “totalmente satisfeito”. Tinha ainda a possibilidade de responder 
“não sei” ou “não se aplica”. 

Do total das respostas dadas pode-se afirmar que estas se concentraram no nível 5 “Totalmente 
Satisfeito”, “Muito Satisfeito “e “Satisfeito” como o demonstra a tabela e gráfico a seguir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

0% 

10% 

20% 

70% 

0% 0% 

Voluntários/Estagiários 

Nada Satisfeito 

Pouco Satisfeito 

Satisfeito 

Muito Satisfeito  
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7. Contas do Exercício 2015 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO 
 
"CERCIFEIRA - COOPERATIVA EDUCAÇÃO E REABILITAÇAO DE CIDADAOS INDAPTADOS DA FEIRA CRL é 
uma cooperativa com sede na Rua Dr. Santos Carneiro, 4, em Santa Maria da Feira, Portugal, tendo sido 
constituída em 24/06/1980. A CERCIFEIRA, CRL é uma Instituição de solidariedade social. 
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a divisa utilizada 
preferencialmente no ambiente económico em que a Instituição opera, logo a moeda funcional.  
É opinião do Conselho fiscal que as mesmas reflectem de forma fidedigna as operações da Cercifeira 
CRL, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa.  
2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Referencial contabilístico 
"As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas normas, que lhes são 
aplicáveis, que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), os quais são designados 
genericamente por NCRF. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas o Decreto-Lei 
nº158/2009 de 13 de Julho, a estrutura conceptual do SNC (Aviso nº15652/2009); os Modelos de 
Demonstrações Financeiras (portaria nº986/2009), o Código de Contas (Portaria nº1011/2009) e as 
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) (Aviso nº 15655/2009) e as Normas 
Interpretativas (Aviso nº 15653/2009). Na sequência do decreto lei nº 36-A/2011 que define as regras 
simplificadas de contabilidade para as microentidades/microempresas e entidade sem fins lucrativos, 
nomeadamente as IPSS, foram publicadas as seguintes portarias. Portaria nº 105/2011 que aprova os 
modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não lucrativo e a portaria nº 
106/2011 que aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo. 
Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas 
supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo 
do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e as 
Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), 
emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC. 
"As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente para todos os exercícios 
apresentados.  
Adopção pela primeira vez das NCRF 
As demonstrações financeiras da CERCIFEIRA, CRL foram preparadas de acordo com as Normas 
Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) a partir do exercício de 2010. Até 31 de Dezembro de 
2009, a CERCIFEIRA, CRL apresentava demonstrações financeiras de acordo com os princípios de 
contabilidade geralmente aceites em Portugal, segundo o Plano Oficial de Contas das IPSS, Directrizes 
Contabilísticas e outras legislação complementar, cuja revogação foi efectuada pelas NCRF. 
De acordo com a NCRF 3 – Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro, uma entidade deve preparar um balanço de abertura de acordo com as NCRF na respectiva 
data de transição, sendo este o ponto de partida da sua contabilização. 
Assim, na preparação do balanço de abertura de acordo com as NCRF, no que respeita à informação 
comparativa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, a CERCIFEIRA, CRL ajustou os 
montantes reportados que haviam sido preparados de acordo com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites em Portugal. 
3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
Princípios de consolidação  
Conforme previsto na NCRF 14 as presentes demonstrações financeiras incorporam os resultados de 
concentrações de actividades empresariais usando o método de compra. Os activos, passivos e passivos 
contingentes adquiridos são reconhecidos ao seu justo valor na data da concentração. " 
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Imparidade de activos  
À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que 
indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é 
efectuada uma avaliação de imparidade dos activos. Sempre que o montante pelo qual o activo se 
encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, 
registada em resultados 
A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda 
líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades 
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de 
uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso 
continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para 
cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de 
caixa à qual o activo pertence. A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios 
anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já 
não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos 
resultados sendo efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou 
depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores. 
"Activos fixos tangíveis 
"Os activos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o que 
compreende (i) o seu preço de compra, (ii) quaisquer custos directamente atribuíveis para colocar o 
activo na localização e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida 
e; (iii) sempre que aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e 
de restauração do local no qual este está localizado. 
Conforme permitido pela NCRF 3, a 1 de Janeiro de 2009, a CERCIFEIRA, CRL: 
Os activos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção, deduzido de amortizações 
acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 
"As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, 
pelo método o método do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado 
para cada grupo de bens. A quantia depreciável de um activo é determinada após dedução do seu valor 
residual, sempre que este não é considerado imaterial. 
"As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimados. Existindo algum 
indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é 
revista a depreciação desse activo de forma prospectiva para reflectir as novas expectativas. 
Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias 
significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que 
incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto. 
"As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas 
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, 
sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou 
“Outros gastos e perdas”. 
"Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa compreende o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem. Equivalentes de caixa consistem em 
investimentos a curto prazo (não superior a três meses), altamente líquidos que sejam prontamente 
convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de 
alterações de valor." 
"Instrumentos de capital próprio  
Um instrumento financeiro é classificado como sendo um instrumento de capital próprio, quando o 
mesmo evidencia um interesse residual nos activos de uma entidade após dedução de todos os seus 
passivos. Os custos directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital próprio são 
registados como uma dedução ao valor da emissão. 
As distribuições aos detentores dos instrumentos de capital próprio apenas são reconhecidas como um 
passivo e debitadas directamente no capital próprio da entidade, no exercício em que essas 
distribuições são aprovadas pelos accionistas. 
"Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos 
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"Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio 
da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transacções são 
facturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido. 
Vendas de bens 
"O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando (i) são transferidos para o 
comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) não seja mantido um 
envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efectivo 
dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) seja provável que os 
benefícios económicos associados com as transacções fluam para a empresa e (v) os custos incorridos 
ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente mensurados. 
As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua 
concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber. As restantes receitas e despesas são 
registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são 
geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os 
montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas 
rubricas de diferimentos ou outras contas a pagar ou a receber. " 
Prestação de serviços 
"O rédito associado com uma transacção que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o 
desfecho dessa transacção possa ser fiavelmente estimado, isto é, quando: 
(i) a quantia de rédito seja fiavelmente mensurada; (ii) seja provável que benefícios económicos 
associados com a transacção fluam para a Instituição; (iii) a fase de acabamento da transacção à data 
do balanço seja fiavelmente mensurada; e (iv) os custos incorridos com a transacção e os custos para 
concluir a transacção sejam fiavelmente mensurados." 
"Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos 
Na preparação das demonstrações financeiras foram adoptados certos pressupostos e estimativas que 
afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumpções 
realizadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à 
data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso. As áreas que 
envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são utilizados pressupostos e 
estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras. 
 
"- Vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis: a determinação das vidas úteis dos activos, bem 
como o método de amortização, é essencial para determinar o montante de amortizações a reconhecer 
na demonstração dos resultados consolidados. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o 
melhor julgamento da Direcção para os activos e negócios em questão. 
 
"Acontecimentos após a data do balanço 
Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições 
que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os acontecimentos após 
a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, 
quando materialmente relevantes, são divulgados nas demonstrações financeiras." 
1 - Fluxos de caixa 
Existem saldos de caixa e seus equivalentes de 412.121,41 euros. 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
 

   PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 
  

Valores em € 

RUBRICAS 
NOTAS PERÍODOS 

  2015 2014 

        
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método 
directo       
Recebimentos de clientes   10.405,65 7.085,99 
Pagamentos a fornecedores   -377.509,27 -290.501,57 

Pagamentos ao pessoal   

-
1.362.145,3

7 

-
1.148.422,3

5 

Caixa gerada pelas operações   

-
1.729.248,9

9 

-
1.431.837,9

3 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   -322.665,82 -322.665,82 

Outros recebimentos/pagamentos   
2.119.774,5

8 
1.673.277,1

6 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)   67.859,77 -81.226,59 

        
Fluxos de caixa das actividades de investimento       
Pagamentos respeitantes a:       
Activos fixos tangíveis   -111.291,03 -98.377,35 
Recebimentos provenientes de:       
Juros e rendimentos similares   0,00 25.753,87 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)   -111.291,03 -72.623,48 

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2)   -43.431,26 -153.850,07 

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período   455.552,67 599.402,74 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   412.121,41 445.552,67 

        

 
2 - CMCMV 
"Em 31 de Dezembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014, o custo das mercadorias vendidas e 
matérias consumidas é assim decomposto: 

 
2014 2015 2014/2015 saldo 

custos mercadorias vend e cons 107.228,96 € 102.706,95 € 2,8% 2.996,42 € 

 
3 - Capital 
"O capital da CERCIFEIRA, CRL tem a seguinte composição: 
Pela legislação comercial em vigor, a reserva legal terá de ser reforçada em cada exercício, pelo mínimo 
de 5% do resultado líquido do exercício, até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é 
distribuível a não ser em caso de liquidação da CERCIFEIRA, CRL, mas poderá ser utilizada na absorção 
de prejuízos caso esgotadas as outras reservas ou poderá ser incorporada no capital. 
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Fundo Social 

Fundo Social saldo inicial 

aplicação 
dos 

resultados 

Outros 
movimentos 

Resultados 
do exercicio 

saldo final 

Capital Social 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 
Reserva Legal 7.251,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.251,23 € 
Reservas Livres 89.783,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 89.783,62 € 
Reservas Estatutárias 216.055,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216.055,07 € 

Resultados transitados 
1.007.209,91 

€ 3.017,51 € 0,00 € 0,00 € 
1.010.227,42 

€ 
Resultados liquido do 
exercicio 3.017,51 € -3.017,51 € 0,00 € -66.171,75 € -66.171,75 € 
Outras variações Capital Social 117.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117.000,00 € 

total 
1.455.317,34 

€ 0,00 € 0,00 € -66.171,75 € 
1.389.145,59 

€ 

4 - Vendas e serviços prestados 
"As vendas e prestações de serviços são assim decompostas: 

vendas e prestações de serviços 2014 2015  % saldo 

CATL 35.993,50 € 39.354,87 € 9,3% 3.361,37 € 

Jardim de Infância 93.427,36 € 83.039,09 € -11,1% -10.388,27 € 

EEE 0,00 € 0,00 € 100,0% 0,00 € 

Extra valencias 26.035,62 € 15.629,05 € -40,0% -10.406,57 € 

Formação 13.682,20 € 13.426,24 € -1,9% -255,96 € 

Lar Residencial  27.970,68 € 32.721,82 € 17,0% 4.751,14 € 

CAO 53.811,83 € 56.965,47 € 5,9% 3.153,64 € 

SAD 36.173,76 € 35.509,02 € -1,8% -664,74 € 

Creche 70.210,12 € 69.485,98 € -1,0% -724,14 € 

TOTAL 357.305,07 € 346.131,54 € -3,1%   

 
5 - Fornecimentos e serviços externos 
"Os fornecimentos e serviços externos são assim decompostos:  

fornecimentos serviços 
externos 2014 2015   % saldo 

trabalhos especializados 19.087,12 € 12.655,65 € 4,3% -33,7% -6.431,47 € 

vigilancia e segurança 220,97 € 907,28 € 0,3% 310,6% 686,31 € 

honorários 73.139,80 € 63.999,94 € 21,8% -12,5% -9.139,86 € 

conservação e reparação 45.952,52 € 42.656,44 € 14,5% -7,2% -3.296,08 € 

ferramentas e utensilios 3.978,34 € 2.386,52 € 0,8% -40,0% -1.591,82 € 

livros Tecnicos 596,15 € 0,00 € 0,0% 
-

100,0% -596,15 € 

material de escritorio 7.305,14 € 6.851,64 € 2,3% -6,2% -453,50 € 

electricidade 28.198,65 € 31.693,33 € 10,8% 12,4% 3.494,68 € 

combustiveis 34.097,72 € 31.966,75 € 10,9% -6,2% -2.130,97 € 

agua 14.330,94 € 15.216,23 € 5,2% 6,2% 885,29 € 

gas 12.353,95 € 10.859,50 € 3,7% -12,1% -1.494,45 € 

comunicações 7.899,33 € 8.124,42 € 2,8% 2,8% 225,09 € 

seguros 8.156,81 € 10.867,13 € 3,7% 33,2% 2.710,32 € 

limpeza e higiene 16.516,31 € 21.513,85 € 7,3% 30,3% 4.997,54 € 

outros gastos 33.807,24 € 34.526,57 € 11,7% 2,1% 719,33 € 

TOTAL 305.640,99 € 294.225,25 € 100,0% -3,7% -11.415,74 € 
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6 - Gastos com o pessoal 
"No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014 foram 
reconhecidos os seguintes montantes em resultados, na rubrica gastos com o pessoal: 

 
2014 2015 2013/2014 Saldo 

gastos com Pessoal 1.148.422,35 € 
1.251.525,99 

€ 9% 103.103,64 € 

 
 
7 - Gastos / reversões de depreciação e de amortização 
Activos fixos tangiveis 

     

descrição 
SALDO 
INICIAL Aumentos Alienações Transferencias SALDO FINAL 

Terrenos e recursos 
naturais 470.565,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.565,47 € 

Edificios e outras 
construções 

1.386.714,18 
€ 23.260,76 € 0,00 € 0,00 € 

1.409.974,94 
€ 

Equipamaneto básico 455.658,50 € 25.268,23 € 0,00 € 0,00 € 480.926,73 € 
Equipamaneto transporte 378.238,33 € 3.519,21 € 0,00 € 0,00 € 381.757,54 € 
Equipamaneto 

administrativo 101.261,23 € 1.885,59 € 0,00 € 0,00 € 103.146,82 € 
Outros activos tangiveis 37.529,92 € 44.483,27 € 0,00 € 0,00 € 82.013,19 € 

Activo tangivel bruto 
2.829.967,63 

€ 98.417,06 € 0,00 € 0,00 € 
2.928.384,69 

€ 

Activo intangivel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

depreciações acumuladas 
1.797.977,81 

€ 114.810,24 € 0,00 € 0,00 € 
1.912.788,05 

€ 

Activo tangivel liquido 
1.031.989,82 

€ -16.393,18 € 0,00 € 0,00 € 
1.015.596,64 

€ 

 
8 - Juros e rendimentos similares obtidos e Juros e gastos similares suportados 
"Os juros e rendimentos similares obtidos são assim decompostos: 

   
  

  Gastos e perdas de financiamento 
 

  
  gastos 2015 2014 Rendimentos 2015 2014 

Juros suportados 0,00 € 0,00 € Juros obtidos 0,00 € 0,00 € 

Outros gastos e perdas  
85.756,54 

€ 1.124,48 € 
Outros proveitos e 
ganhos financeiros 

88.719,76 
€ 0,00 € 

Gastos e perdas de 
financiamento 

2.963,22 
€ -1.124,48 €   0,00 € 0,00 € 

  
88.719,76 

€ 0,00 €   
88.719,76 

€ 0,00 € 

 

0,00 € 
20.000,00 € 
40.000,00 € 
60.000,00 € 
80.000,00 € 
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9 - Instrumentos financeiros 
"As quantias mensuradas de activos e passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2015 e em 31 de 
Dezembro de 2014 de acordo com as diversas formas de mensuração, descritas nas políticas 
contabilísticas, são as seguintes: 
CERCIFEIRA 

   Balanço individual em 31 de Dezembro de 2015 Valores em Euros 

RUBRICAS NOTAS 
PERIODOS 

31-12-2015 31-12-2014 

ACTIVO       
Activo não corrente       
Activos fixos tangíveis   1.015.596,64 1.031.989,82 
Propriedades de investimento   0,00 0,00 
Activos intangíveis   0,00 0,00 
Activos biológicos    0,00 0,00 
Outros activos financeiros   0,00 0,00 

    1.015.596,64 1.031.989,82 

Activo corrente       
Clientes    41.227,48 27.986,22 
Adiantamentos a fornecedores   0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos   0,00 0,00 
Outras contas a receber   0,00 0,00 
Diferimentos    176.479,33 201.763,88 
Activos financeiros detidos para negociação   0,00 0,00 
Outros activos financeiros    0,00 0,00 
Activos não correntes detidos para venda    0,00 0,00 
Caixa e depósitos bancários    412.121,41 445.552,67 

    629.828,22 675.302,77 

Total do activo   1.645.424,86 1.707.292,59 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       
Capital próprio   15.000,00 15.000,00 
Reservas legais    97.034,85 97.034,85 
Outras reservas    216.055,07 216.055,07 
Resultados transitados   1.010.227,42 1.007.209,91 
Outras variações no capital próprio    117.000,00 117.000,00 

    1.455.317,34 1.452.299,83 

Resultado líquido do período    -66.171,75 3.017,51 

Interesses minoritários    0,00 0,00 

Total do capital próprio   1.389.145,59 1.455.317,34 

Passivo       
Passivo não corrente   0,00 0,00 
Outras contas a pagar    0,00 0,00 

    0,00 0,00 

Passivo corrente       
Fornecedores    21.252,03 36.635,56 
Adiantamentos de clientes   0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos    61.617,01 50.706,11 
Financiamentos obtidos    0,00 0,00 
Outras contas a pagar    173.373,89 164.572,08 
Diferimentos    36,34 61,50 
Passivos financeiros detidos para negociação    0,00 0,00 
Outros passivos financeiros    0,00 0,00 

    256.279,27 251.975,25 

Total do passivo    256.279,27 251.975,25 

Total do capital próprio e do passivo   1.645.424,86 1.707.292,59 
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"Os rendimentos e gastos dos activos e passivos financeiros nos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014 de acordo com as diversas formas de mensuração descritas nas 
políticas contabilísticas são assim decompostos: 

    CERCIFEIRA 
   Demonstração individual dos resultados por naturezas 

 Período findo em 31 de Dezembro de 2015 Valores em Euros 

    
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 

PERIODOS 

31-12-2015 31-12-2014 

        
Vendas e serviços prestados   346.889,23 357.305,07 
Subsídios à exploração    1.348.825,16 1.355.057,50 
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas 
empreendimentos    0,00 0,00 
Variação nos inventários da produção    0,00 0,00 
Trabalhos para a própria entidade    0,00 0,00 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas    -107.228,96 -104.125,48 
Fornecimentos e serviços externos    -294.255,25 -304.678,15 

Gastos com o pessoal    
-

1.251.525,99 
-

1.149.620,41 
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)   0,00 0,00 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   0,00 0,00 
Provisões (aumentos/reduções)    0,00 0,00 
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis    0,00 0,00 
Aumentos/reduções de justo valor    0,00 0,00 
Outros rendimentos e ganhos    88.719,76 20.395,34 
Outros gastos e perdas    -85.756,54 -97.568,40 
        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos    45.667,41 76.765,47 

        
Gastos/reversões de depreciação e de amortização    -111.291,03 -98.377,35 
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis 
perdas/reversões   0,00 0,00 
        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)   -65.623,62 -21.611,88 

        
Juros e rendimentos similares obtidos    0,00 25.753,87 
Juros e gastos similares suportados    -548,13 -1.124,48 
        

Resultado antes de impostos    -66.171,75 3.017,51 

        
Imposto sobre o rendimento do período    0,00 0,00 
        

Resultado líquido do período   -66.171,75 3.017,51 
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11 – Outras informações 

Gastos Orçamento 2015 Real 2015 % Orçamento_Real 

custos mercadorias vend e 
cons 65.640,00 € 107.228,96 € 5,8% 63,4% 

fornecimento e serviços 
externos 267.960,06 € 294.255,25 € 15,9% 9,8% 

gastos com Pessoal 1.240.942,93 € 1.251.525,99 € 67,6% 0,9% 

bolsas e gratif clientes 92.113,00 € 111.291,03 € 6,0% 20,8% 

depreciaçao e gastos 80.782,50 € 85.756,54 € 4,6% 6,2% 

gastos suportados 0,00 € 548,13 € 0,0% 100,0% 

TOTAL 1.747.438,49 € 1.850.605,90 € 100,0% 5,9% 

          

Rendimentos Orçamento 2015 Real 2015 % Orçamento_Real 

vendas e prestações de 
serviços 350.544,60 € 346.889,23 € 19,4% -1,0% 

subsidios 1.366.893,89 € 1.348.825,16 € 75,6% -1,3% 

rendimentos obtidos 30.000,00 € 88.719,76 € 5,0% 195,7% 

TOTAL 1.747.438,49 € 1.784.434,15 € 100,0% 2,1% 

          

SALDO 0,00 € -66.171,75 €     
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10 - Análise da situação económica e financeira 
A relação de Janeiro a Dezembro em gastos foi mais 5,4% correspondente a 95 mil euros. 

A relação de Janeiro a Dezembro em rendimentos foi mais 1,5% correspondente a 26 mil euros. 

Se, nos gastos, na rubrica de despesas correntes baixou 3,8%, o mesmo não acontece em relação aos 
gastos com pessoal, cresceu 9% que corresponde a 103 mil euros. 

Os valores com gastos com pessoal verificaram-se devido a vários fatores: 

 Aumento TSU 

 Aumento irs e sobretaxa 

 Aumento de vencimentos e diuturnidades 

 Rescisão amigável de colaboradores e entrada de novos colaboradores 

 José Neves, Julieta, Aida, Ângela Santos, Cristina Francisco (30.000 €) 

 Aumento nº de horas de trabalho em alguns colaboradores no Lar e carrinhas 

 Aumento em média de 7.300 euros mensais de gastos com pessoal em relação ao ano anterior 

   

Aumento com as despesas de gastos de amortizações, devido às obras efetuadas na sede, sonho e lar 
residencial. 

Nos rendimentos houve um decréscimo de prestações de serviços (mensalidades) em 2,9%, 
corresponde a 10 mil euros. 

O aumento de outros rendimentos o que não compensou o aumento de gastos. 

Nas despesas correntes verificou-se um decréscimo de 3,7%, 11 mil euros. 

Diminuiu as seguintes rubricas: 

 Trabalhos especializados 

 Honorários 

 Conservação e reparação 

 Material de escritório 

 Combustíveis 

 Gás 

Relação Orçamento /Real 

Gastos aumentaram 5,9% 

Rendimentos aumentaram 2,1% 

Saldo negativo de 66.171,75 € 

Valências: 

As que mais se destacaram negativamente: EEE, CAO, FP, CATL, Jardim. 

As que mais se destacaram positivamente: CATL, FP. 

Saldo negativo: Jardim, RSI, EEE, SAD. 

Saldo positivo: CATL, LAR, CAO. 

Rubrica Prestação de serviços: positivo: CATL, LAR, CAO. Negativo: Jardim, SAD, Creche. 
 

 


