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Relatório de Gestão 2017 

 

1.Recursos Humanos 

A 31 de Dezembro de 2017 o quadro de colaboradores e colaboradoras da ADTR 

apresentava os seguintes valores: 

 Total: 13 pessoas (Género: 11 Feminino; 2 Masculino) 

 Prestadores de Serviços (Género: 5 Masculino): 

 TOC; Técnico de Informática; Alojamento informático; Assessoria Técnica de 

Projetos PAECPE (2) 

 Contratos de trabalho a termo incerto (Género: 7 Feminino): 

 Quadro de Pessoal de Limpeza Espaços Interiores e Pinturas: 07 pessoas 

 Contratos de trabalho a termo certo (Género: 1 Masculino): 

 Quadro de Pessoal de Limpeza Espaços Exteriores e Jardinagem: 01 pessoas 

 Contratos de trabalho sem termo (Género: 4 Feminino; 1 Masculino): 

 Quadro de Técnicos superiores: 03 pessoas 

 Quadro de Pessoal de Limpeza Espaços Interiores e Pinturas: 02 pessoas 

 

 

Numa primeira análise poderemos verificar que o pessoal afeto às empresas 

representa cerca de 77% do quadro de pessoal da ADTR. 
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Podemos verificar ainda que cerca de 38,5% dos recursos humanos do quadro se 

encontram numa situação de contratos sem termo, 53,8 % numa situação de 

contrato a termo incerto e 7,7 % a termo certo. 

Cerca de 23% do quadro de pessoal da ADTR é composto por técnicos qualificados, 

que estão afetos à ADTR.Multiserviços, projetos de desenvolvimento e à estrutura de 

funcionamento da ADTR. 

 

2. Órgãos Sociais 

 

O ano de 2017 demonstrou ser, à semelhança de anos anteriores, um ano de 

desafios e perseverança. Ao nível da ADTR.Multiserviços a perda de alguns clientes 

de exteriores foi compensada com o aumento do número de clientes de limpeza de 

interiores, com o intuito de continuar a prestar essa resposta foi decidido continuar 

com os serviços de limpeza de exteriores e jardinagem, muito embora o seu volume 

de receitas seja inferior ao necessário para o mesmo ser viável. 

Continuámos a apostar nos projetos e respostas sociais e para o efeito continuamos 

a investir recursos em candidaturas para os problemas de intervenção prioritária no 

concelho. 

No ano de 2017, renovámos o protocolo com o IEFP para criação e consolidação do 

próprio emprego. 

De uma forma geral, o foco prendeu-se em melhorar e agilizar as respostas 

existentes, e decidir as respostas que pretendemos para o futuro, sabendo que numa 
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fase de quase total ausência de financiamento essa decisão implicaria investimento 

sem garantia de retorno imediato.  

 

 Reorganização Interna 

 

 Com a reforma do Sr. Manuel Raposo, existiu a necessidade de se 

preencher esta vaga de forma a garantir a continuidade dos serviços de 

exteriores e de apoio logístico às limpezas de interiores. Para o efeito abriu-

se concurso para auxiliar de serviços gerais, tendo sido contratado o Sr. 

Carlos Rodrigues, pois de todos os/as candidatos/as era o/a que reunia 

competências e conhecimentos mais adequados à vaga.  

 Com o término do contrato a termo com a colaboradora Aurora Paixão, 

que desenvolvia funções de administrativa, existiu a necessidade dessas 

funções serem transversais aos 3 técnicos que de momento se encontram 

no edifício sede da ADTR.   

 

 

 Reequilíbrio dos Resultados Operacionais 

 No de ano de 2017, à semelhança do ano anterior, a maioria das linhas de 

financiamento mantiveram-se fechadas ou foram constantemente adiadas. 

Com o término da Medida do IEFP – Empresas de Inserção, os/as 

colaboradores/as deixam de ser cofinanciados pela mesma o que originou 

um acréscimo de custos para a instituição. 
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 No ano de 2017, continuámos a apostar no Centro de Negócios como 

forma de partilha de despesas e serviços prestados; 

 Face ao aumento dos encargos com os/as colaboradores/as e o fim do 

cofinanciamento, houve a necessidade de rescindir o contrato de limpeza 

de interiores com o Município de Ferreira do Alentejo, uma vez que os 

valores candidatados e aprovados deixaram de ser viáveis para a Instituição; 

 Com vista à diminuição dos gastos fixos da instituição rescindiu-se a avença 

mensal com o advogado Celso Serra e reviu-se a avença mensal do apoio 

informático para metade do valor. 

 

 Comunicação com o Exterior 

 No sentido de reforçar a informação e comunicação com clientes, parceiros 

e comunidade em geral, a página WEB da ADTR, www.adtr.pt e a página de 

Facebook tem estado a ser dinamizada. 

 

 ADTR Multiserviços 

 Item desenvolvido no ponto 3 do presente relatório. 

 Durante o ano de 2017, continuou-se com o processo de implementação 

de um Sistema de Gestão Integrado na ADTR para Certificação ao nível das 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

 

 

http://www.adtr.pt/
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 Projetos em Curso e Novas Candidaturas 

 

 O ponto 4 do presente relatório detalha todos os projetos ativos no 

decurso de 2017. 

 

 No ano de 2017 foram realizadas 5 novas candidaturas: 

 Uma Candidatura a EDP Solidária- O projeto tinha como objetivo geral 

promover o emprego, a empregabilidade e inclusão social de 75 

adultos em situação de vulnerabilidade no concelho de Ferreira do 

Alentejo até 30 de setembro de 2018.  

 Uma Candidatura ao Prémio BPI Solidário, que visava Promover a 

inclusão social, escolar e profissional de 200 pessoas em risco de 

exclusão social até agosto de 2019; 

 Uma Candidatura ao POISE 3.05 – Capacitação para a Inclusão, que 

visa contribuir na potenciação da empregabilidade, redução da 

vulnerabilidade económica, combate à pobreza e exclusão social de 

grupos vulneráveis e marginalizados, através do aumento da sua 

capacitação e adaptabilidade por via da promoção do 

desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e sociais 

requeridas pelo mercado de trabalho; 

 Uma candidatura ao POISE – 3.17- Instrumentos específicos de 

proteção das vítimas e de acompanhamento dos agressores na 

violência doméstica - Ações de sensibilização para o público em geral 
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e ou para públicos específicos e produção e divulgação de material 

formativo, informativo e pedagógico, O projeto destinava-se à 

comunidade escolar e comunidade em geral e visa promover e 

implementar ações de sensibilização e informação baseadas em 

metodologias participativas; 

 Uma candidatura ao PROCOOP - promover e potenciar o bem- estar e 

fortalecimento de pessoas em risco de exclusão social, familiar e 

escolar. Tendo por base o apoio à integração social e comunitária, 

proteção social dos cidadãos, Apoio à infância e juventude, incluindo 

as crianças e jovens em perigo e apoio à família. 

 

 As duas primeiras candidaturas não foram alvo de apoio pelo respetivo 

prémio. A Candidatura à Capacitação para a Inclusão teve aprovação e 

dotação financeira em 13/03/2018, tendo sido solicitado a prorrogação da 

data fim e a transição dos valores previstos para 2017 para 2018, 

encontrando-se em fase de Audiência Prévia. A Candidatura ao POISE – 

3.17, teve aprovação mas não teve dotação financeira. Encontramo-nos a 

aguardar resposta da candidatura ao PROCOOP- Acordos atípicos. 

 

 

 



Relatório de Gestão 2017   

Parque Industrial de Ferreira do Alentejo, lote 3 |  7900-193 Ferreira do Alentejo | T: +351 284739621  |  F:+351 

284739163  |  adtr@adtr.pt  | www.adtr.pt 

Página 9 de 14 

 

3. ADTR Multi.Serviços 

A ADTR Multi.Serviços, que agrega os serviços prestados no âmbito de Serviços de 

Limpeza e higienização de interiores e Limpeza e manutenção de espaços verdes, 

apresenta, para o ano de 2017, respetivamente, os seguintes resultados: 

  

DESIGNAÇÃO ADTR Multi.Serviços 
     

FINANCIAMENTO     

 Programa/Fonte: EMPRESAS DE LIMPEZA 

 Nº do Projeto: n.a. código de referencia do financiamento 
     

 Data de início: 02/06/2016  Data de encerramento:  
     

PARCERIA     

 Parceiro promotor/gestor: ADTR, Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio 
     

 

RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016 

 Atividade 1 Designação: Atividade comercial (Serviços) 

Descrição das ações realizadas: ADTR Multi.Serviços presta serviços de limpeza e higienização de espaços 
interiores, e serviços de limpeza e manutenção de espaços exteriores e 
jardinagem, estando vocacionada para oferecer os seus serviços a 
clientes particulares e empresariais.  

 

 Atividade 2 Designação: Serviços de Limpeza de espaços interiores 

Recursos Humanos  Foi assinado a 06/06/2017 um contrato de trabalho a termo incerto com as 
colaboradoras Ana Paula Palma, Ilda Sequeira, Lúcia Soeiro, Maria de Jesus 
Afonso Pereiro e Vera Estriga. 

A ADTR Multi.Serviços: Limpeza de Interiores teve ao serviço durante o ano de 
2017 um total de 9 colaboradoras a tempo inteiro e uma a meio tempo. 

Carteira de clientes: No ano de 2017 a ADTR Multi.Serviços: Limpeza de Interiores apresentava a 
seguinte carteira de clientes ativos: 

 Município de Ferreira do Alentejo; 

 António José Ramos Silvestre Ferreira - Herdade Vale da Rosa; 

 José Joaquim Oliveira Lebre - Oficina Auto; 

 Plusalfundão, S.A; 

 Casa Alta; 

 Stork Aggraria; 

 Agromais; 
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 Agrobeja; 

 Caixa de Crédito Agrícola de Ferreira do Alentejo; 

 Condomínio Largo dos Bombeiros. 

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 

novos serviços 
disponibilizados, novos 

clientes, etc) 

O serviço com o cliente António José Ramos Silvestre Ferreira decorreu no 
decurso de toda a campanha de embalamento (de junho a novembro de 2017). 
Existiu a inclusão de três novos clientes nos serviços fixos: Agrobeja, Agromais e 
Caixa de Crédito Agrícola de Ferreira do Alentejo. 
 

 

 

 Atividade 3 Designação: Serviços de Limpeza de espaços Exteriores e Jardinagem 

Recursos Humanos O contrato com o Sr. José Raposo terminou a 31 de janeiro de 2017, por atingir 
o tempo de reforma. 

No dia 10 de março de 2017 foi realizado um contrato a termo certo (1 ano) 
com Carlos Rodrigues. 

A ADTR Multi.Serviços: Limpeza de Exteriores e Jardinagem teve ao serviço 
durante o ano de 2017 um total de 1 colaborador/a a tempo inteiro . 

Carteira de clientes: A 31 de dezembro de 2017 a ADTR Multi.Serviços: Limpeza de exteriores 
apresenta a seguinte carteira de clientes ativos fixos: 

 Isabel Franco; 

 João Eduardo P.J. Lampreia Lopes; 

 Luís Jesus 

 Luís Fragoso 

E a seguinte carteira de clientes ocasionais: 

 Agrobeja; 

 Lisete Góis; 

 Maria Filomena Nascimento; 

 

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 

novos serviços 
disponibilizados, novos 

clientes, etc) 

No ano de 2017 deixou ser prestado o serviço a Carlos Baltazar e existiu a 
inclusão de dois novos clientes nos serviços fixos: Luís Jesus e Luís Fragoso. 
 

 

 

 

“sabia que: sempre que nos contrata um serviço... 

 está a ajudar a criar emprego no seu território?” 
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4.Projectos de Desenvolvimento 

 

 

4.1 DESIGNAÇÃO Programa Local de Responsabilidade Social  
     

FINANCIAMENTO     

 Programa/Fonte: PLRSFA 

 Nº do Projeto: n.a. código de referencia do financiamento 
     

 Data de início: n.a.  Data de encerramento: n.a. 
     

PARCERIA     

 Parceiro promotor/gestor: PLRSFA 

  
     

RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

 Atividade 1 Designação: Gestão do PLRSFA 

Descrição das ações 
realizadas: 

Realização de reuniões de encerramento e planeamento da nova fase do 
Programa 

Públicos-alvo / 
beneficiários / 

clientes: 

Representantes do Comité do PLRSFA 

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 

serviços 
disponibilizados, etc) 

Realização de uma reunião de articulação que contou com a presença da Caixa 
Agrícola, Agrobeja e Vale da Rosa, o Município de Ferreira do Alentejo não 
participou em nenhuma das reuniões realizadas. 

 
 

 

4.2 DESIGNAÇÃO Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
     

FINANCIAMENTO     

 Programa/Fonte: n.a. 

 Nº do Projeto: n.a. 
código de referencia do 
financiamento 

     

 Data de início: 29/10/2015  Data de encerramento: 28/10/2018 
     

PARCERIA     

 Parceiro promotor/gestor: Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens em Risco 
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RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

 Atividades Designação: Formação, Monitorização 

Descrição das ações 
realizadas: 

Reuniões de Comissão Restrita; 
Reuniões de Comissão Alargada; 
Acompanhamento processual; 
Reuniões de trabalho Comissão Nacional 

Públicos-alvo / 
beneficiários / 

clientes: 

Crianças e Jovens  

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 

serviços 
disponibilizados, etc) 

31 Reuniões de Comissão Restrita; 
8 Reuniões de Comissão Alargada; 
37 Processos acompanhados; 
9 Reuniões de articulação com outras entidades. 

 

 

 

 

4.3 DESIGNAÇÃO Centro de Negócios 
     

FINANCIAMENTO     

 Programa/Fonte: n.a. 

 Nº do Projeto: n.a. 
código de referencia do 
financiamento 

     

 Data de início: 01/10/2015  Data de encerramento:  
     

PARCERIA     

 Parceiro promotor/gestor: na 
 

     

RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

 Atividades Designação:  

Descrição das ações 
realizadas: 

Divulgação do espaço 
Apresentação do espaço a novas empresas 
Contratualização de novos clientes 

Públicos-alvo / 
beneficiários / 

clientes: 

Empresas que se pretendam fixar no concelho de Ferreira do Alentejo 

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 

serviços 
disponibilizados, etc) 

A 31 de dezembro de 2017 existiam 3 empresas no Centro de negócios. Duas 
delas com início de contrato no ano de 2017. A empresa Vitor Torrado deixou 
de ser cliente do Centro em novembro de 2017. 
A sala de formação estava contratualizada com o IEFP em horário laboral, em 
em pós-laboral com a Liderforma.  
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5. Prestações de Serviços Especializados 
  

 

5.1 DESIGNAÇÃO Assessorias Técnicas – Formação 
     

FINANCIAMENTO     

 Programa/Fonte: n.a. 

 Nº do Projeto: n.a. código de referencia do financiamento 
     

 Data de início: n.a.  Data de encerramento: n.a. 
     

PARCERIA     

 Parceiro promotor/gestor: n.a. 
     

RELATÓRIO ACTIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

 Atividade 1 Designação: Prestação de Serviços de Formação 

Descrição das ações 
realizadas: 

Apesar deste centro de custo prever a prestação de serviços de formação 
profissional, o mesmo não gerou qualquer atividade por essa via, em 
muito motivado pelo facto da ADTR não ser, presentemente, entidade 
acreditada pela DGERT.  

 
 
 
 
 

5.2 DESIGNAÇÃO PAECPE - Prestação de Serviços ao IEFP 
     

FINANCIAMENTO     

 Programa/Fonte: PAECPE – IEFP 

 Nº do Projeto: n.a. código de referencia do financiamento 
     

 Data de início: 22.07.2015  Data de encerramento: 21.07.2020* 
     

PARCERIA     

 Parceiro promotor/gestor: IEFP, IP 
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RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

 Atividade 1 Designação: Elaboração de projeto 

Descrição das ações realizadas: Conceção e elaboração de Planos de Investimento 
e de Negócios 

Públicos-alvo / beneficiários / clientes: Desempregados/as, beneficiários/as de subsídio 
de desemprego e com uma ideia de negócio 

Resultados alcançados (produtos, materiais, 
publicações, serviços disponibilizados, etc.) 

No decurso de 2017 foram realizados 23 
atendimentos a promotores encaminhados pelo 
IEFP, IP, destes 7 foram encaminhados para 
elaboração de projeto. Foram entregues 6 projetos 
ao IEFP tendo sido todos aprovados. 

 

 

 Atividade 2 Designação: Acompanhamento Presencial 

Descrição das ações 
realizadas: 

Realização de visitas de acompanhamento presenciais. 

Públicos-alvo / 
beneficiários / 

clientes: 

Desempregados/as, beneficiários/as de subsídio de desemprego e com projeto 
de criação do próprio emprego aprovado 

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 

serviços 
disponibilizados, etc) 

No decurso de 2017 foram realizados 90 acompanhamentos a 11 promotores. 
 

 

 Atividade 3 Designação: CONSULTORIA 

Descrição das ações 
realizadas: 

Realização de consultoria em áreas onde são verificadas maiores dificuldades. 

Públicos-alvo / 
beneficiários / 

clientes: 

Desempregados/as, beneficiários/as de subsídio de desemprego e com projeto 
de criação do próprio emprego aprovado 

Resultados alcançados 
(produtos, materiais, 
publicações, serviços 

disponibilizados, etc.) 

No decurso de 2017 foram realizadas 116 sessões de consultoria a 11 
promotores. 

 
 

 

 

                                                                                                                 

A Direção: 


