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Nota Introdutória 

 

O Balanço das atividades de 2011 reflete não só o investimento da Fundação Raquel e Martin Sain na sua 
atividade principal – a promoção e desenvolvimento de ações de formação profissional e de qualificação 
para o emprego da pessoa cega e amblíope, mas também o seu envolvimento em atividades que visam a 
interação social, a integração na comunidade e um investimento na colaboração com atividades de 
investigação e científicas que visam promover a autonomia da pessoa cega e amblíope.  

 

O presente Balanço de Atividades apresenta uma estrutura equivalente à apresentada no Plano de 
atividades de 2011, de forma a facilitar a leitura do relatório com uma equivalência imediata aos objetivos 
propostos e apresentados nesse Plano.  

Assim, foram organizadas as atividades desenvolvidas em 5 grupos principais: 

Atividades Formativas; 

Atividades de Apoio Social e Intervenção comunitária; 

Atividades Educativas e Culturais;  

Atividades Científicas; 

Atividades de Desenvolvimento Interno. 

 

 

 

Missão da Fundação Raquel e Martin Sain 

A Fundação Raquel e Martin Sain tem por missão promover e desenvolver atividades de âmbito tiflológico, 
visando a melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de deficiência visual, nomeadamente 
através da realização de ações de formação profissional, de qualificação para o emprego e de interação 
social e acessoriamente, quaisquer fins desinteressados, de natureza educativa, cultural ou científica, 
relacionados com a situação dos deficientes visuais em Portugal. 

 

Visão 

A Fundação Raquel e Martin Sain pretende ser uma referência nacional das melhores práticas na conceção, 
desenvolvimento e implementação de ações de formação e no desenvolvimento de soluções para pessoas 
portadoras de deficiência visual.  

 

Valores 

A Fundação Raquel e Martin Sain rege-se por princípios de dedicação exclusiva ao serviço dos deficientes 
visuais, observando os valores fundamentais seguintes: respeito pela dignidade humana, solidariedade, 
responsabilidade social. 
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Atividades Formativas 

 

1.1.Formação Profissional  

 

1.1.1. Plano Financeiro: resultados obtidos 

 

A implementação das atividades desenvolvidas na Fundação Sain no âmbito da formação é inteiramente 
financiada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito do Programa de Qualificação de 
Pessoas com Deficiência e Incapacidades.  

 

Os Relatórios de Custos serão anexados neste balanço, com as informações financeiras complementares 
respetivas. Salienta-se no entanto que o grau de execução da candidatura de 2011 foi de 98%.  
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1.1.2. Plano de Formação: a implementação da Candidatura em 2011 

Em relação aos objetivos previsto para a implementação do Calendário de Formação para o ano de 2011, 
foram cumpridas na totalidade as ações de formação previstas, assim as datas e horas de formação por 
formando. 

De seguida se apresenta o quadro ilustrativo das diferenças no que se refere a horas de formação e número 
de formandos abrangidos.  

 

 

De seguida se ilustra a distribuição gráfica dos formandos pelas ações de formação e pelas áreas de 
formação. Pode se verificar que existe um predomínio na oferta formativa na área das Tecnologias de 
Informação e Comunicação.  

     

Ilustração 2 Distribuição dos formandos por cursos e áreas de formação 
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Ilustração 1 Implementação do Calendário formativo previsto em Candidatura 2011 
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No decorrer do ano formativo ocorreram 4 desistências, menos 2 que o ano anterior: 2 no Curso de 
Assistente administrativo/ Telefonista, e 2 dos cursos de TIC, por motivos pessoais.  

 

 

 

Ilustração 3 Saídas da formação 

 

Foi registada uma integração no mercado de trabalho resultante do trabalho direto desenvolvido durante a 
Formação em Contexto de Trabalho do Curso de Assistente Administrativo/Telefonista. 

 

1.2. Caraterização Geral dos Destinatários Abrangidos 

A análise dos dados recolhidos para proceder ao Pedido de Pagamento de Saldo permite-nos apresentar a  

caraterização dos 90 formandos abrangidos pelas ações de formação desenvolvidas no decorrer de 2011.  

 

Pode-se verificar um equilíbrio natural no que se refere ao género dos formandos (ilustração 4), mas foi 
observado um aumento de procura pelo género feminino no decorrer do ano de 2011. 

 Ilustração 4 Destinatários Abrangidos, por Género 

 

 

 

 

4; 4% 0; 0% 
0; 0% 

70; 78% 

16; 18% 

Nº de formandos  

desistiram do curso

baixa médica

transitou para outro
curso

concluiram formação

transitaram para 2011

59% 

41% 

0% 

Género 

feminino

masculino

sem dados



Balanço de Atividades 2011 

 

pág. 9 Fundação Raquel e Martin Sain - Janeiro 2012 

 

A distribuição dos formandos nos vários escalões etários mantem um padrão muito semelhante ao ano 
transato, existindo apenas um pequeno aumento no que se refere à incidência de formandos nas faixas 
etárias dos 25 aos 44 anos.   

 

Continua a verificar-se uma elevada percentagem de 
formandos com idade avançada que se encontram em 
situação de desemprego e que recorrem à formação 
profissional como resposta alternativa a necessidades de 
empregabilidade ou de procura de rendimentos (18% dos 
beneficiários apresenta idade superior a 45 anos, sendo que 
31% dos formandos apresentam idade superior a 50 anos) 
(Ilustração 5). 

 

 

 

         

Pode constatar-se através da análise das 
habilitações Académicas dos formandos uma 
elevada percentagem de habilitações 
académicas abaixo do 9º ano de escolaridade 
(36% dos formandos que terminaram a 
formação tem escolaridade inferior ao 9º ano e 
32% apresentam apenas o 9º ano). 

 

 

 

Ilustração 6 Destinatários abrangidos, por habilitações académicas 
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Ilustração 7 Destinatários abrangidos, por situação face ao emprego 

Ilustração 5 Destinatários abrangidos, por escalões etários 
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1.2.1. Resultados obtidos 

Da totalidade dos formandos que concluíram a formação, foi observada 1 avaliação negativa, com 
predominância para os resultados Bom ou Muito bom, conforme se pode observar no gráfico seguinte 
ilustrativo das avaliações finais emitidas em certificado de formação (com exceção da reprovação, não 
estando previsto para as avaliações negativas ser emitido certificado). 

 

 

 

Ilustração 8 Avaliação final dos formandos 
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1.2.2. Avaliação da reação e Satisfação dos Formandos 

 

Considerando as diversas componentes de formação, expressos nas avaliações finais, preenchidas no final 
de cada módulo. Há uma predominância para os resultados Bom, conforme se pode observar no gráfico 
seguinte ilustrativo das avaliações da reação e satisfação dos formandos. 

 

 
Ilustração 9 Avaliação da reação e satisfação dos formandos 
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Atividades de Apoio Social e Intervenção Comunitária 

2.1. Lar Residencial 

2.1.1. Instalações  

No que se refere ao espaço físico do lar residencial, foi continuada a preparação adequada do espaço com a 
aquisição de novos roupeiros para todos os quartos de utentes, ficando desta forma concluído o processo 
de renovação completo do equipamento disponibilizado nos quartos.  

Foi assim também possível aumentar os espaços de arrumos e gestão de material dos auxiliares e gestão e 
limpeza dos espaços.  

 

2.1.2. Ocupação do Lar Residencial  

Foi cumprido o objectivo de manter a taxa de ocupação do Lar residencial acima dos 80%, com exceção dos 
3 primeiros meses, conforme pode ser observado no gráfico que ilustra a taxa de ocupação mensal ao 
longo do ano de 2011.  

A taxa de ocupação no início de 2011 sofreu um decréscimo devido ao facto de ter sido necessário 
aguardar a autorização do IEFP para o início de novos cursos. A ocupação, que seria a 100% a partir de 
Março, foi igualmente condicionada pela desistência de uma candidata pré selecionada para a formação 
contínua, tendo posteriormente sido substituída a partir de Abril por uma utente que necessitou 
igualmente de ser acolhida no Lar Residencial.  

 

 

 

Ilustração 10 Taxa de Ocupação do Lar residencial – 2011 
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2.1.3. Reuniões e acompanhamento pelos serviços envolvidos   

Foi feita uma auditoria ao Lar Residencial no dia 23 de Fevereiro, com a presença da Dr.ª Rosa Prazeres e 
Dr.ª Isabel Serrano.  

As técnicas congratularam a Fundação pelos esforços que foram efetuados para corrigir e colmatar todos 
os aspetos assinalados na última vistoria no ano transacto, sendo a avaliação final bastante positiva. Foram 
solicitadas que sejam feitas as diligências para a emissão da certificação higiene sanitária e de segurança.  

Foram iniciadas as diligências para obter as certificações solicitadas, no que se refere à Certificação higiene 
sanitária, conforme informações da Autoridade de Saúde Publica da área, esta certificação deixou de ser 
necessária pelo que esse serviço já não emite a certificação, conforme o decreto de lei nº64/2007.  

Encontramo-nos a aguardar o agendamento da vistoria para a certificação de segurança através da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

 

2.2. Serviço de Apoio e Prestação de Informações – GAU 

O Gabinete de Apoio ao Utente, no desempenho das suas funções de identificação e acompanhamento das 
solicitações que chegam à Fundação Sain por email, correio, fax ou presencialmente, registou 72 
solicitações, das quais:  

- 35 foram inscrições para a formação profissional (ver anexo I com a estatística dos primeiros contatos). De 
registar que nesta estatística não ficam registados contatos para novas inscrições ou pedidos de informação 
que provêm de ex-formandos ou formandos que se encontrem atualmente em formação profissional).  

- 9 foram pedidos e informações relacionadas com o Lar residencial . 

- 22 foram pedidos de informações e encaminhamos para outras entidades mais adequadas à situação ou 
contexto da situação em causa.  

 

2.3. Participação na Rede Social  

Tal como abordado no Plano de Atividades, a Fundação participou, ao longo do ano, na Comissão Local de 
Ação Social da Rede Social de Lisboa, tendo sido participante ativo, fazendo-se representar pela Dr.ª Ana 
Ferreira. 

2.3.1 Objetivos das Atividades 

A participação da instituição na Rede Social assume o objetivo principal de participação ativa e 
envolvimento da Instituição, na medida do possível, na definição e tomada de decisão em políticas sociais, 
nacionais e relacionadas com o concelho de Lisboa. Isto porque “a rede social assume-se como um modelo 
de organização e de trabalho em parceria que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e 
rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias”, sendo “uma plataforma de 
articulação de diferentes parceiros públicos e privados que no intuito de garantir uma maior eficácia do 
conjunto de respostas sociais nos concelhos e freguesias. 

Tem como objetivos específicos:  

• Induzir o diagnóstico e o planeamento participados; 

• Promover a coordenação das intervenções ao nível concelhio e de freguesia; 
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• Procurar soluções para os problemas das famílias e pessoas em situação de pobreza e exclusão 
social; 

• Formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local, no âmbito da Rede 
Social; 

• Promover uma cobertura adequada do concelho por serviços e equipamentos; 

• Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias. 

 

2.3.2. Resultados da Atividade 

Foi realizado no decorrer de 2011 apenas um plenário do Concelho Local de Ação Social de Lisboa, que por 
sobreposição de calendarização de agenda não pode ser acompanhado pelas técnicas da Fundação.  

- 13º Plenário a 04 de Julho  

A ata deste plenário, assim como a documentação resultante do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
pela Rede Social de Lisboa encontra-se disponível em dossier próprio que poderá ser consultado no 
Gabinete de Apoio ao Utente. 

 

2.4. Participação no CMIPD 

A Fundação Sain é uma das entidades que integram o atual Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas 
com Deficiência, fazendo-se representar em 2 dos 3 grupos de trabalho:  

- GT 1 - Acessibilidade e Mobilidade, representada pela Dr.ª Ana Ferreira e  

- GT 2 – Educação, Formação e Emprego, representada pelo Dr. Carlos Bastardo. 

A Fundação não está integrada no 3º grupo de trabalho por este tratar de matérias que não se aplicam ou 
não têm uma relação direta com os objetivos de intervenção da Fundação Sain.  

2.4.1. Objetivos da Atividade 

O Conselho tem natureza consultiva para a inclusão social de pessoas com deficiência e tem como objectivo 
promover e valorizar a cidadania e participação das pessoas com deficiência e suas organizações sem fins 
lucrativos representativas do Município de Lisboa. 

2.4.2. Resultados da Atividade 

Todo o registo do acompanhamento destas atividades e documentação resultante do trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido pelo CMIPD encontra-se disponível para consulta no Gabinete de Apoio ao 
Utente. 
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Atividades Educativas e Culturais 

3.1. Visitas de Estudo  

3.1.1. Geologia na Ponta dos Dedos  

Tal como previsto no Plano de atividades, foi promovida uma participação dos formandos interessados nas 
atividades “Geologia na Ponta dos Dedos” que a Faculdade de Ciências de Lisboa (Departamento de 
Geologia) costuma promover todos os anos.  

A visita ocorreu no dia 22 de Julho, contando com a participação da turma de TIC, tendo sido acompanhada 
pela técnica Ana Ferreira. 

A visita foi novamente acompanhada por técnicos do Departamento de Geologia da FCUL, devidamente 
preparados para o acompanhamento adequado de pessoas cegas, tendo sido posteriormente enviada 
documentação em formato digital e Braille para complementar a informação disponibilizada nas visitas.  

3.1.2. Visita ao Pavilhão do Conhecimento  

Integrado nas atividades do Curso de Formação Continua de Tecnologias de Informação e Comunicação, e 
rentabilizando as visitas específicas para cegos e amblíopes promovidos pelo Pavilhão do Conhecimento, 
para exploração das suas exposições anuais, foram realizadas visitas com as duas turmas de TIC no dia 27 
de Julho e no dia 26 de Outubro à exposição “O mar é fixe mas não é só peixe”.  

Participaram no total os 12 formandos (6 formandos da visita), tendo sido acompanhados pela Dr.ª. Vera 
Rapagão e Dr.ª Carla Braz.  

Esta visita faz parte integrante do desenvolvimento de atividades e exercícios relacionados com a utilização 
e rentabilização da Internet para recolha de dados, sendo acompanhada de uma série de exercícios 
preparatórios da visita, assim como exercícios que resultam das experiencias resultantes da visita.  

3.1.3. Visita à exposição “Olho para mim”  

Foi organizada a 30 de Março uma visita à exposição de pintura adaptada a deficientes visuais: “Olho para 
mim”, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa.  

Foram a esta visita 6 formandos do curso de TIC e 3 do curso de Tecelão, acompanhados pela Drª Vera 
rapagão e pela funcionária Carla Pinho.  

3.1.4. Visita ao Museu de arte Popular  

Foi organizada a 12 de Maio uma visita ao Museu de arte Popular, com a participação dos 6 formandos de 
Tecelagem, com o acompanhamento da técnica Dores Pinheiro.  

3.1.5. Visita ao Museu Bordalo Pinheiro  

Foi organizada a 26 de Maio uma visita à exposição de escultura “vicente”, de António Vasconcelos Lapa, 
adaptada à Deficiência visual, pelo Gabinete de Referencia Cultural de Lisboa.  

Participaram nesta visita cultural todos os formandos que se encontravam em formação nesta data, tendo 
sido posteriormente, numa segunda fase da visita, distribuídos em pequenos grupos para participarem 
num atelier de manuseamento de barro e argila na elaboração de pequenas esculturas individuais (a 
participação destes pequenos grupos no atelier prático foi distribuída em diversas datas no mês de Junho).  
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3.2. Internet Segura  

A Fundação Sain participou novamente nas comemorações do Dia Europeu da Internet Segura (8 Fev), 
comemoração proposta pela Rede Solidária que ocorresse no período entre 7 e 18 de Fevereiro.  

Foi organizado no dia 16 de fevereiro um atividade alusiva ao tema, com divulgação e participação de 24 
formandos e ex-formandos da instituição, e com o seguinte programa:  

 
Programa: 
Manhã 
10h30 – Workshop sobre o Tema “Segurança na Internet” 
 
Almoço 
12h – Almoço Convívio (oferta da Fundação, mediante prévia marcação – inscrições limitadas) 
 
Tarde 
13h30 – Jogo dedicado ao tema “Segurança na Internet – É mais do que um jogo, é a tua vida”, com 
prémios para as 3 equipas melhor classificadas 

A atividade foi preparada e implementada pela Dr.ª Vera Rapagão.  

3.3. Colaborações em formação técnica e pedagógica 

Tem vindo a registar-se um aumento significativo dos contactos exteriores de estabelecimentos de ensino, 
alunos e técnicos e profissionais que solicitam a colaboração da Fundação para o desenvolvimento de 
estudos, investigações e contribuições para a formação técnica e pedagógica dos envolvidos.  

3.3.1. Faculdade de Medicina 

Foi continuada a colaboração com a Faculdade de Medicina de Lisboa, na formação de alunos do 1º ano do 
Mestrado Integrado em Medicina, no âmbito do Módulo III - O médico, a Pessoa e o Doente.  

A colaboração da Fundação Sain no processo contempla o acolhimento dos alunos e acompanhamento 
destes a visitas à instituição e salas de formação, permitindo o conhecimento do trabalho desenvolvido na 
Instituição, mas sobretudo o contacto direto com utentes com deficiência visual.  

Este ano, tal como no ano transacto, estas visitas incluíram uma 2ª fase de entrevista individual e sigilosa 
com alguns formandos que se voluntariaram a treinar com os alunos um modelo médico de entrevista 
inicial.  

 

Este ano os 2 grupos de visita previstos foram concentrados num mesmo dia, a pedido da faculdade. Estas 
visitas são constituídas por 3 momentos:  

Num primeiro momento, em conversa com a Técnica do GAU, é feito um enquadramento teórico das 
seguintes questões:  

- Contextualização e apresentação das atividades e objectivos da Fundação Sain 

- Apresentação do processo de reabilitação e momentos e fases do seu desenvolvimento assim como 
reações de um indivíduo à situação de cegueira adquirida.  

- Apresentação de informação sobre como lidar com a pessoa cega e disponibilização de Manual de 
Técnicas de Guia. 

Num segundo momento, é feita uma visita guiada às salas de formação, com a possibilidade de observação 
e interação com formadores e utentes da instituição, permitindo:  
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- Conhecer na prática o trabalho desenvolvido na Fundação 

- Explorar questões com os utentes sobre as suas experiências particular quer no processo de reabilitação e 
enquanto pessoas cegas na vida quotidiana, quer nas suas experiencias com o sistema de Saúde e interação 
com médicos de família e em serviços de urgência.  

Num 3 momento (este terceiro momento feito noutras datas que foram combinadas individualmente com 
cada aluno) foram feitas entrevistas individuais.  

A visita do grupo ocorreu no dia 23 de Novembro de 2011, tendo sido posteriormente marcadas as datas 
mais favoráveis para a aplicação das entrevistas. O acompanhamento destas visitas foi realizado pela Dra. 
Ana Ferreira, com colaboração de todos os formadores da Fundação Sain.  

 

3.3.2. Ação de Informação “O Corpo Humano”  

Uma turma de alunos da Licenciatura em Ciências da Educação solicitou colaboração à fundação na 
implementação de um projeto de uma ação de informação adaptada à pessoa cega, sobre o tema “O Corpo 
Humano”.  

Contando com a participação de uma enfermeira especializada, e com o recurso a manuais e mapas tácteis 
adaptados (com a colaboração da Fundação Sain que assegurou a adaptação dos diversos mapas 
apresentados assim como a transcrição para braille dos manuais entregues); a ação de informação 
efectuada na manhã de 5 de Maio abordou os principais sistemas funcionais constituintes do corpo 
humano.  

A sessão teve um feedback bastante positivo da parte dos participantes na mesma, uma vez que muitos 
dos formandos não tinham conhecimentos sobre os temas abordados (sobretudo os que apresentam uma 
cegueira congénita ou adquirida em adolescentes).  

 

3.3.3. Visitas e colaborações em estudos   

A Fundação foi contactada no decorrer de 2012 por vários grupos de alunos de escolas diversas para visitas 
à instituição, colaboração em grupos de trabalho – através de voluntários para respostas a questionários e 
participação em inquéritos e disponibilização de informação relacionada com a deficiência visual, a 
reabilitação funcional e profissional da pessoa cega e a sua integração sócio-profissional.  

 

 



Balanço de Atividades 2011 

 

pág. 18 Fundação Raquel e Martin Sain - Janeiro 2012 

 

Atividades Científicas 

4.1. Projeto BloNo 

Conforme o previsto no Plano de atividades de 2011, foi sendo desenvolvido ao longo do ano várias fases 
da implementação do Projeto BloNo, em parceria com o Grupo de Interfaces Multimodais Inteligentes do 
INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento) e sob o 
acompanhamento do Dr. Carlos Bastardo.  

No âmbito desta colaboração, foi dada continuidade às investigações produzidas em 2010. Foram 
realizadas três atividades de investigação com vista a estabelecer-se um emparelhamento eficiente entre as 
capacidades tácteis, cognitivas e funcionais das pessoas e diferentes tipos de dispositivos com teclados e 
ecrãs tácteis, ou seja, procura-se que a partir do conjunto de características individuais do sujeito 
(memória, habilidade espacial, sensibilidade táctil, experiência com dispositivos,…) se lhe possa prescrever 
o dispositivo móvel e interface com o qual obterá o melhor desempenho num conjunto de tarefas. 

Na primeira atividade de investigação procedeu-se ao diagnóstico das capacidades individuais cognitivas e 
sensoriais dos sujeitos. Para avaliar sensibilidade táctil recorreu-se a dois testes de sensibilidade (o de 
Monofilamentos de Semmens-Weinstein e o Two Point Discriminator). Para avaliação da memória dos 
sujeitos foi usado o subteste da WAIS memória de dígitos e para a avaliação da habilidade espacial foram 
usados puzzles de madeira pertencentes à Fundação Sain, cuja realização consiste no preenchimento de 
espaços com recurso a um conjunto de peças. 

Na segunda atividade de investigação os sujeitos realizaram tarefas de introdução de texto em dispositivos 
de uso diário: computador, telemóvel pessoal, máquina Perkins Brailler. Foi também avaliada a capacidade 
de leitura de Braille. Esta atividade teve como objectivo caracterizar as habilidades funcionais dos sujeitos. 

A terceira atividade foi composta pela avaliação de desempenho em diferentes dispositivos de ecrã táctil 
bem como telemóveis com teclado. Os dispositivos variaram em tamanho (telemóvel táctil e tablet) bem 
como características de desenho dos dispositivos como a existência ou não de uma borda táctil. Foram 
avaliados vários tamanhos de alvos, tipos de toque e tipos de gesto.  

Nestas investigações participaram mais de duas dezenas de formandos, de forma voluntária e sem prejuízo 
de suas atividades de formação, bem como alguns ex-formandos que por se interessarem por as 
tecnologias e, por vezes, só pela sua disposição para colaborar, se deslocaram voluntariamente às nossas 
instalações para participar nestas investigações. 
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Atividades de Desenvolvimento 

5.1. Alterações ao quadro de funcionários 

No decorrer de 2011 verificou-se a necessidade de contratação de novos funcionários para assegurar os 
serviços no Lar de Chelas, de acordo com o Regulamento do ISS. Para além dos formadores externos 
contratados, foi iniciado um processo de contratação de uma nova funcionária para substituição da Técnica 
de Gabinete de Apoio ao Utente a partir de Janeiro de 2012.  

5.2. Formação da equipa técnica  

Devido ao tamanho reduzido da equipa técnica e ao número de funcionários por área de funções, optou-se 
por considerar a permissão da participação dos técnicos e funcionários em formações externas, para 
resposta às necessidades sentidas pelos próprios.  

No dia 20 Fevereiro foi apresentado publicamente (a Fundação esteve presente representada pela Dr.ª Ana 
Ferreira e o Dr. Carlos Bastardo) o Plano anual de formação externa para 2011, que disponibiliza formação 
que vai ao encontro das áreas assinaladas como área de desenvolvimento necessário pelos nossos técnicos 
e funcionários.  

Estas formações são de caráter gratuito, tendo sido apresentado o Calendário de formação a todos os 
funcionários e sendo colocado à consideração individual a seleção e inscrição nas ações de formação 
preferenciais.  

No final de 2011 foi iniciada igualmente a formação na área de Higiene e segurança no Trabalho, formação 
esta, integrada na contratação de serviços de Medicina no Trabalho e cumprimento de HCCP. 

5.3. Avaliação de desempenho 

No decorrer do segundo semestre de 2010, foi desenvolvida a estrutura da aplicação, o regulamento e os 
instrumentos a utilizar no Sistema de Avaliação de desempenho a implementar a partir de 2011.   

O sistema foi apresentado a todos os funcionários da Fundação Sain em reunião em Janeiro 2011, tendo 
sido adiado para 2012 a implementação do sistema.  

Todas as informações, contextualização e instrumentos desenvolvidos neste sentido, assim como as 
instruções para sua aplicabilidade e cronograma previsto se encontram em dossier próprio no GAU e 
Serviços administrativos 

5.4. Rastreio Auditivo   

Em Abril de 2011 foi promovido na sede da Instituição, em colaboração com a Acústica Média, um rastreio 
auditivo dirigido a todos os funcionários e formandos. Foram identificados 3 casos de início de dificuldades 
auditivas que devem ter um acompanhamento médico adequado. Todos os participantes obtiveram um 
relatório imediato do seu rastreio.  

Esta é uma das atividades de devem ser promovidas frequentemente junto à população atendida na 
Fundação, pois a audição é um dos sentidos essenciais na autonomia da pessoa cega e amblíope e devem 
ser identificadas e prevenidas situações que resultem na redução da audição desta população.  
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5.5. Implementação de recolha selecionada de resíduos   

Em Fevereiro de 2011 foi implementado, coincidindo com a alteração da recolha de lixo da Câmara 
Municipal de Lisboa na área de Alvalade, um sistema de recolha selecionada de lixo que abrange todo o 
edifício.  

Em anexo se coloca toda a Informação disponibilizada a todos os funcionários e formandos da Fundação.  

5.6. Melhoramento das instalações físicas da sede   

No decorrer de 2011 foram efetuadas algumas obras de manutenção e melhoramento da acessibilidade 
interna no edifício da sede.  

Para além das obras de melhoramento e de reparação diversas que ocorreram durante o ano, sobretudo 
para reparação de canalização do edifício, foram procedidos os seguintes melhoramentos:  

- Substituição das portas de ferro antigo da entrada e salas de r/c por portas de alumínio, com respetiva 
colocação de estores para assegurar a iluminação adequada das salas e assegurar a privacidade nos 
trabalhos desenvolvidos nas mesmas;  

- Colocação de corrimão em toda a escadaria o lado exterior das mesmas;  

- Colocação de piso táctil em todos os andares de forma a assinalar o início do vão de escadas.  

5.7. Divulgação das atividades da Fundação Sain   

Tal como previsto, o site da instituição tem vindo a ser utilizado como ferramenta principal na divulgação 
de atividades e comunicação com o exterior.  

O calendário de formação anual é divulgado assim que é aprovado pela entidade respetiva, e encontram-se 
divulgados os conteúdos e referenciais de formação dos cursos ministrados, os processos internos e assim 
como a estrutura orgânica. O site é ainda utilizado para a divulgação pública de informações que chegam à 
Fundação que são de interesse geral para o público atendido. Neste sentido manteve-se também como 
ferramenta de divulgação de atividades e informação a utilização do grupo de amigos da Fundação Sain.  

5.8. Acreditação  

A Fundação Sain, é uma entidade com Acreditação válida à data da alteração do regime, não tendo sido 
agendada, por parte da DGERT, a primeira auditoria no âmbito do novo regime publicado na Portaria 
nº1196/2010, de 24 de Novembro. 

 

5.9. Leonardo da Vinci: Investigação de Novos Horizontes e 
Oportunidades  

No âmbito do ProjetINHO, integrado no Programa Leonardo da Vinci, diversos elementos da equipa técnica 
da Fundação Sain deslocaram-se a Roma no período de 6 a 12 de Junho para a semana de mobilidade 
prevista pelo projeto.   

Este projeto (que irá ser concluído, com a emissão do relatório final em fevereiro de 2012), assim como os 
relatórios intermédios de trabalho e avaliações das várias fases da sua implementação, podem ser 
consultados em dossier próprio a solicitar no Gabinete de Apoio ao Utente. 
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Pode ainda ser consultado o blog  projetinhofrmsemroma.blogspot.com  que apresenta publicamente, no 
intuito de disseminar o projeto e as reflexões desenvolvidas no decorrer deste, todo o desenvolvimento de 
atividades, desde a formação linguística até ao acompanhamento diário da semana de mobilidade em 
Roma.  

5.10. Reuniões de equipa  

No que respeita às reuniões de equipa, foram feitas em 2011 6 reuniões ordinárias, tendo sido suprimidas 
algumas das reuniões previstas devido a inexistência de questões ou informações que as justificassem.  

As reuniões de equipa mantém o seu carácter informativo e de discussão relacionadas com a aplicabilidade 
da Candidatura e o cumprimento do Plano de atividades para o ano corrente. São também aqui 
apresentadas e discutidas questões relacionadas com o acompanhamento e coordenação da formação, 
assim como as questões pedagógicas que vão surgindo no decorrer de cada ação de formação a decorrer.  

Foram realizadas diversas reuniões extraordinárias para apresentação, preparação e elaboração de 
relatórios de trabalho no âmbito do projeto Leonardo da Vinci.  

Podem ser consultadas as atas de reunião de equipa, assim como as efetuadas no âmbito do projeto 
Leonardo em dossiers próprios.  
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 Anexo I 

Representação gráfica e Estatística dos pedidos num primeiro Contacto 
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Anexo II 

Relatório Financeiro 
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Anexo III 

RECOLHA SELECCIONADA 

Aplicação de sistema de recolha selecionada de lixo e desperdício 

 
A educação e formação para a cidadania, apelando à responsabilização social, passa não só pela abordagem destas 

temáticas nas aulas mas pela implementação de ações que valorizem os valores e comportamentos indicados como 

adequados.  

Tendo em conta a produção de lixo, desperdícios alimentares e de materiais recicláveis que se verifica aqui na 

Fundação Sain, será iniciado um procedimento de recolha diferenciada em que contamos com a colaboração de todos 

os funcionário e formandos para a colocação do lixo nos devidos recipientes de recolha. 

Esta atualização do sistema de recolha de lixo coincide com a reestruturação do sistema de recolha de lixo da CML a 

partir do dia 07 de Fevereiro de 2011, sendo a Fundação Sain penalizada caso sejam colocados nos caixotes do lixo 

conteúdo que não se adeque ao indicado.  

 

 
A separação de lixo nas salas: 
- Em cada sala passam a existir 3 caixotes do lixo:  

 Um para o lixo indiferenciado 

 Um para papel  

 Um para embalagens (plásticas e metálicas) 
No caso de haver lixo de vidro deve ser entregue no refeitório, assim como o lixo orgânico (que inclui restos de comer 
e guardanapos de papel) 
- O caixote junto à máquina de café passa a ser exclusivamente de plástico e embalagens. 
 
Outros lixos :  
Será criados posto de recolha de:  
- tampas e rolhas: no refeitório da Fundação – a entregar em postos de recolha de campanhas solidárias. 
- bolhas de café: recolhidas na secretaria – a entregar nos postos de recolha da nespresso. 
- pilhão: na secretaria – a colocar no ecoponto da Acácio Paiva quando cheio. 
- Receptáculo de tinteiros: recolhidas na secretaria – a entregar nos postos de recolha. 
 
Cantina: 
Passa a ter 3 caixotes com indicação de conteúdo:  
- embalagens (plásticas e metálicas)  amarelo 
- lixo indiferenciado  cinzento  
- lixo orgânico (inclui folhas de papel das wc’s)   vermelho  
Na cantina acumula-se também as embalagens de vidro para colocação posterior no Vidrão.  
Todo o óleo alimentar deve ser colocado em embalagens de plástico e deixado no ponto de recolha do Pingo Doce.  
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FEVEREIRO, 2012 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Christine Sain Lucas 

 

 

 

António Filipe Verde de Carvalho 

 

 

 

Elvis João Duarte de Freitas 

 

 

 

José Manuel Martins 
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