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 A ANS é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (I.P.S.S) sem fins lucrativos, localizada na Rua 

Professor Moreira (Portelinha) – Fânzeres, onde toda a 

comunidade é certamente bem recebida. Foi 

constituída por um grupo de pais e amigos de crianças 

com deficiência, tendo como missão desenvolver 

respostas e serviços com vista à promoção e 

integração social dos grupos sociais mais vulneráveis, 

em especial das pessoas com deficiência e 

incapacidade.  

O equipamento existente teve o seu início de 

construção em 1990 e atualmente presta apoio a 140 

clientes nas respostas sociais de Centro de Atividades 

Ocupacionais, Lar Residencial e Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

 É com enorme satisfação que apresento o primeiro boletim 

Informativo da ANS. Quando em 1991 pensamos na criação 

da associação, fizemo-lo acreditando que o caminho a 

percorrer nos levaria à promoção da qualidade de vida das 

pessoas com deficiência, hoje tenho a certeza que para tal 

contribuímos. Com o “Olhares” pretendemos criar uma via 

de comunicação e partilha deste trabalho de que tanto nos 

orgulhamos.   

Neste espaço, não posso deixar de enaltecer os nossos 

utentes que, com as suas características particularidades e 

diferenças, enriquecem os nossos dias e  impelem-nos 

numa busca constante de respostas às suas necessidades. 

Com eles encontramos a força para trilhar o caminho até 

aqui percorrido. Permitam-me também, que destaque o 

papel central e imprescindível dos colaboradores e 

voluntários, que diariamente e na linha da frente, 

asseguram a prestação dos serviços e contribuem 

decisivamente para a promoção da qualidade de vida dos 

nossos utentes. 
 Uma homenagem especial dirijo aos membros fundadores e 

aos órgãos sociais que voluntariamente participam de forma 

regular e ativa na vida da instituição, gerindo e 

assegurando o seu funcionamento. Louvo, também, todos 

aqueles que desde a primeira hora acreditaram nesta obra e 

em mim confiaram e apoiaram, na direção dos destinos 

desta casa e contribuíram para a sua sustentabilidade. 

Da posição mais relevante à mais humilde, todas as 

pessoas são importantes na manutenção do que é hoje a 

ANS e só a união sincera de todas estas vontades e esforços 

serão o garante de um futuro digno e feliz dos nossos 

utentes. 

É certo que não descansamos sobre a obra feita sendo na 

busca da melhoria contínua que nos últimos dois anos, 

empreendemos esforços na implementação de um sistema 

de gestão da qualidade, de acordo com o referencial 

EQUASS, o qual valida o modelo de resposta da ANS. A 

todos aqueles que se encontram envolvidos neste projeto 

dirijo o meu apreço. 
 O meu Bem-haja vai para todos os que contribuem, direta e 

indiretamente, para a dignificação da vida das pessoas com 

deficiência. 

Manuel Ramos da Silveira, Presidente da Direção 



  

A instituição tem um projeto de voluntariado de seu nome “Ação 

Solidária”. 

Este serviço está patente no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e na Lavandaria, onde 

colaboram oito voluntários. 

Este projeto tem como objetivo estimular as competências sociais 

e pessoais, melhorar a qualidade de vida do cidadão idoso e da 

pessoa com deficiência e combater a solidão. Os nossos 

voluntários proporcionam momentos de lazer e ocupação, através 

de atividades sócio culturais (leituras, jogos, etc.). 

 

 A festa de Natal na ANS decorreu no dia 19 de Dezembro e foi, mais uma vez, 

uma festa de alegria. O pavilhão gimnodesportivo encheu-se de clientes, 

colaboradores e convidados especiais (familiares e amigos). As luzes 

apagaram-se para emergir um espetáculo de sombras, mas voltaram a 

iluminar todo o pavilhão quando as cores fizeram sentido e marcaram os 

passos. Desde fitas coloridas e um paraquedas a voltear, passando por 

patinhos com uma história para contar, poemas sobre o Natal, a paz e o amor, 

até à homenagem ao mar, com pescadores, náufragos a bailar nas ondas, um 

barqueiro, um polvo, e a dança espetacular da rainha e do rei do mar. A 

professora de música que nos acompanha semanalmente, apresentou uma 

bonita coreografia na qual todos os clientes participaram.  

O Pai Natal chegou carregado de prendas e não se esqueceu de ninguém.  

Por fim, um lanche de Natal recheado de iguarias para o qual todos os 

presentes contribuíram e um belo convívio encerraram a festa em beleza.  

  

A exposição teve início no dia 3 de Dezembro de 2012. Nesse dia 

comemora-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, tendo 

estado patente ao público até ao dia 10 de Dezembro. 

Os trabalhos expostos foram realizados pelos jovens e adultos nos 

respetivos ateliers da instituição, onde é promovida a sua 

autonomia, sem qualquer exigência de rendimento profissional. 

Ateliers esses onde foram executados mais de 300 trabalhos de 

diferentes áreas como lavores, papel reciclado e expressão plástica. 

Parte da venda destes trabalhos reverteu a favor dos seus autores 

em compensação do seu trabalho anual, o restante destinou-se ao 

investimento de novos materiais para a realização de mais 

trabalhos no ano de 2013. 

 

 

Festa de Natal 2012 

Exposição e venda de trabalhos artísticos A.N.S 
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 A minha passagem durante onze anos na associação foi no 
atelier dos Lavores. Foi a sala que me cativou mais, e não 
só. É onde tenho mais rendimento, sou mais dinâmico, sinto-me 
respeitado e gosto do ambiente da sala. 
Muitos dos trabalhos que eu faço, e gosto de fazer, são 
materiais que têm muita saída e dão muito lucro à associação. 
Tenho uma monitora na sala que durante todo este tempo me 
ensinou, me passou um pouco da sua sabedoria e que, acima de 
tudo, me respeita muito. 
 

 No dia 14 de Dezembro realizou-se o nosso Jantar de Natal. 

Teve lugar nas nossas instalações, e uma vez que esta é a 

casa dos nossos clientes, também eles participaram.  

Todos vestidos a rigor, prepararam-se para degustar a 

tradicional ceia de Natal e doçaria, maravilhosamente 

confecionada pelas nossas cozinheiras.  

Todos os colaboradores colocaram o seu nome numa caixa, 

para após a troca de presentes do “amigo oculto “se realizar 

uma surpresa. De forma inédita, a direção da ANS presenteou 

por sorteio os seus colaboradores com um 1º, 2º e 3º prémios.  

A noite terminou com o tão aguardado baile, onde todos 

dançaram e se divertiram muito.  

 

 No dia 7 de Fevereiro recebemos o Centro Social e Paroquial de 

Alfena, para festejar connosco o Carnaval.  

Com todos vestidos e mascarados a rigor, demos inicio ao nosso 

baile de Carnaval, onde todos se divertiram muito.  

Como combinado, cada instituição, para fechar a festa com chave 

de ouro, apresentou um casal vestido a preceito com roupa de 

jornal. Realizou-se um desfile, e foram atribuídas medalhas a 

todos os participantes e uma almofada decorativa á instituição 

convidada.  

O
Jantar de Natal 

Festa de Carnaval 

Paulo Américo 

Espaço Cliente
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 Nos últimos anos, a ANS estabeleceu parceria com 

quatro empresas inseridas na comunidade vizinha, ao 

abrigo da portaria nº 432/2006, procurando a 

integração dos nossos jovens em contexto real de 

trabalho, contribuindo, desta forma, para a sua 

valorização e inclusão social.  

Diariamente, ao abrigo deste protocolo, os nossos 

clientes colaboram nas atividades produtivas das 

empresas, sendo que algumas atividades são 

realizadas nas instalações das empresas, denominadas 

estruturas de atendimento, e outras em salas do 

Centro de Atividades Ocupacionais. 

A atividade de montagem de molas está protocolada 

com a empresa Grande Mola e funciona nas instalações 

da ANS, onde é entregue todo o material necessário. 

Nas instalações das próprias empresas, os clientes 

realizam a re-etiquetagem na Barata e Ramilo 

(Parfois), etiquetagem na Cooprofar e jardinagem no 

Amanhã da Criança.  

 

Associação de Apoio ao Deficiente - Nuno Silveira, A.N.S.
Rua Professor Moreira s/n (Portelinha) 4510 - 643 Fânzeres

Telefone Geral - 224 853 490

 Fax - 224 853 499

Site: www.ans.org.pt

Correio Eletrónico : info@ans.org.pt
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Basta indicar no quadro 9 do anexo H da sua declaração do IRS o 

nosso número de contribuinte 502 778 768. 

Sem qualquer encargo para si, 0,5 do seu IRS será destinado pelo 

estado a favor da ANS. 

A sua ajuda é fundamental! Dê 0,5% do seu IRS á ANS.

 A política de gestão da qualidade corresponde a um compromisso com a 

melhoria contínua por parte de todos os serviços da ANS e no envolvimento de 

todos os que nela trabalham na avaliação da qualidade institucional.  

Este processo tem como parte integrante a auscultação do nível de satisfação 

dos clientes e colaboradores e constitui um elemento essencial a utilizar na 

superação das áreas sensíveis detetadas, no desenvolvimento de determinadas 

áreas, no reforço da competência dos colaboradores e na promoção da 

qualidade de vida dos clientes. 

Para tal aplicou-se um Inquérito para Avaliação do Grau de Satisfação dos 

Clientes que foi aplicado em janeiro de 2013 e um Inquérito para Avaliação do 

Grau de Satisfação dos Colaboradores que foi aplicado em junho de 2012 

Apresentamos os resultados dos inquéritos por categorias de análise bem como 

o índice de satisfação global. 

 Avaliação do Grau de Satisfação 
dos Clientes e Colaboradores 

 

  

Resultados da Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes (CAO e LAR) 

Categoria de Análise % 
Satisfação 

Instalações e Equipamentos 90% 
Fiabilidade 88% 
Capacidade de resposta 89% 
Confiança e Segurança 88% 
Empatia 84% 
Índice Global de Satisfação 89% 

 

Resultados da Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes (SAD) 

Categoria de Análise % 
Satisfação 

Instalações e Equipamentos 58% 
Fiabilidade /Credibilidade 35% 
Competência Técnica 86% 
Responsabilidade e Recetividade 67% 
Atendimento e Comunicação 95% 
Índice Global de Satisfação 68% 

 

Resultados da Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores 

Categoria de Análise % 
Satisfação 

Contexto Organizacional 77% 
Qualidade 86% 
Política e estratégia 78% 
Posto de Trabalho 84% 
Cooperação e Comunicação 75% 
Reconhecimento e recompensa 54% 
Relações com a chefia 82% 
Mudança e Inovação 77% 
Índice Global de Satisfação 77% 
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