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Enquadramento
Introdução
A reflexão do que somos como organização, a sistematização e estruturação do trabalho focalizado no cliente,
conduzem à melhoria de processos e formas de intervenção e é sob esta premissa que a organização tem
trabalhado para “Fazer Melhor”. A definição clara de Visão, Missão, Valores da Organização, Princípios de Ética e
Plano Estratégico baliza a nossa acção e terá que orientar a prática individual de cada um.
O ano de 2010 continuará este ciclo de construção de um novo paradigma de desenvolvimento que passou por
uma reorientação estratégica de gestão e de acção, baseado no reforço de componentes da cultura
organizacional, na redefinição de outras, e na integração das perspectivas de todas as dimensões da organização,
isto é, na valorização de todos os “Stakeholders” (clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros).
No actual enquadramento estratégico concretiza-se uma política de gestão financeira direccionada para a
identificação de prioridades e selecção de projectos, com reafectação de meios e recursos, de forma a
caminharmos para uma prestação de serviço de elevado valor. O ano de 2010 encerra um triénio, cujo modelo de
sustentabilidade assenta indiscutivelmente nos objectivos estratégicos de desenvolvimento elencados nos eixos
deste plano: Orientação para o Cliente, Envolvimento Social e Comunitário, Gestão Organizacional, Inovação e
Conhecimento
Condição estratégica para que se mantenha o avanço e desenvolvimento desta organização é a possibilidade de
todos aqueles que a integram participarem de forma construtiva nas melhorias necessárias. Todos os
intervenientes sociais têm um papel fundamental nesta dinâmica de crescimento, é a sua qualidade de relação e
interdependência que dá sentido à organização. O seu envolvimento é crucial para o esforço de ajuste e definição
dos processos e procedimentos, aos modelos e práticas de intervenção em conformidade com os princípios da
qualidade para o sector social, no âmbito do Sistema EQUASS; em conformidade com os princípios e manuais da
qualidade das respostas sociais do Instituto Segurança Social, I.P. e em conformidade com a certificação da
Qualidade dos serviços CEERDL pela ISO 9001.
Tal como nos anos anteriores a organização conta com o esforço, compromisso e empenhamento de toda a
equipa de gestão, colaboradores e cooperantes para cumprir a sua Missão.
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A Instituição
Missão Organizacional
Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e suas famílias e que possibilitem as
condições de acesso aos seus direitos de cidadãos, em igualdade de oportunidades.

Visão Organizacional
Participar activamente na construção de uma sociedade que olha a diferença com igualdade, visando a
qualidade de vida e a integração social.

Valores Organizacionais


Respeito pelo indivíduo

As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, orientando a acção
da organização, e garantido os princípios éticos e fundamentais de liberdade e confidencialidade.



Participação

Envolvimento e co-responsabilização de todos, nas dinâmicas organizacionais e na comunidade.



Empreendorismo

Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando o crescimento
contínuo e sustentável.



Melhoria Contínua

Compromisso com a modernização e a qualidade dos serviços e da organização.



Persistência

Dedicação e empenhamento no prosseguimento de objectivos relevantes para a organização ultrapassando
dificuldades ou constrangimentos.



Rigor

O planeamento, a execução e o acompanhamento da acção são cumpridos com exigência, e de forma criteriosa,
de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.



Cooperação

Os resultados e metas decorrem do trabalho conjunto e de intervenções multidisciplinares, quer entre os
colaboradores da organização, quer em pareceria com outras entidades e outras partes interessadas.



Competência

Agir com eficácia e eficiência e em permanente actualização dos saberes e práticas orientadas para o cliente e
para os resultados.
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Eixo Estratégico

Orientação para o Cliente

Objectivos Estratégicos:

1.
2.
3.

Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas
Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Melhorar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços
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Objectivo 1
Dimensões

Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de
Intervenção

Educação Especial e Reabilitação

Prevenção do Risco
e intervenção sóciofamiliar precoce

Intervenção Sócio
Educativa

Objectivos
Iniciar construção para apoio
a crianças dos 0-3 anos em
regime de creche integrada
até final 2010

Ocupação e Reabilitação Psico-social

Alargar e
descentralizar o
apoio sócioocupacional

Reabilitação
Psicossocial de
Pessoas com
Doença Mental

Lançar concurso e
processo adjudicatório
para a edificação de
creche

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Execução de 90%
das acções do plano
de obra

Programa de
Alargamento da
Rede de
Equipamentos
Sociais – PARES II

Portaria 1102/97 a)

Efectuar pedido de
Reprogramação física e
financeira
Assegurar serviços de
educação especial e
reabilitação a 20 jovens com
necessidades educativas
especiais

Concretizar actividades
educativas e terapêuticas
promotoras de
autonomia e
desenvolvimento
psicossocial dos clientes
menores de 1 9 anos

Nº de clientes

Dinamizar no ano lectivo
2009/2010 em Centro de
Recursos para a Inclusão,
apoio de 230 alunos com
N.E.E. P.

Actualizar levantamento
de necessidades de
alunos com N.E.E. P.

Nº de clientes
atendidos por
concelho

Contratualização de
serviços especializados

Nº de horas em
áreas de apoio
especializado

Inclusão Sócio
Educativa

Apoio SócioOcupacional

Actividades

Nº de horas
semanais de
intervenção
educativa e
reabilitação por
cliente e área

Escolarização de
alunos com N.E.E.
Decreto – Lei
3/2008 - Apoios
especializados a
prestar a crianças e
jovens com N.E.E.
com as alterações
introduzidas pela Lei
nº 21/2008, de 12
de Maio
Aviso nº
22914/2008 –
DGIDC –
Candidatura a
Centro de Recursos
para a Inclusão

Candidatura a apoio a
actividades e acções
destinadas a promover a
educação e inserção
escolar e social de
crianças com N.E.E.P.

Concurso Educação
Especial 2010 Fundação Calouste
Gulbenkian

Melhorar os serviços
prestados em Centro de
Actividades Ocupacionais a
80 pessoas com deficiência
grave e profunda, até
Dezembro

Aferição dos projectos de
trabalho e
implementação de
programas de treino de
competências psico
sociais

Nº de clientes em
novas actividades
conforme PI
Nº de clientes
abrangidos por área
de intervenção

Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)

Iniciar até Setembro a
edificação do CAO para 60
clientes em Óbidos

Lançar concurso e
processo adjudicatório
para a edificação de CAO

Execução de 90%
das acções
programadas

POPH – Programa
Operacional de
Potencial Humano

Implementar apoio
ocupacional no concelho de
Óbidos para 15 clientes em
Setembro

Realizar obras de
adaptação

Nº de clientes
apoiados em CAO

Acordo com CDSS

Dinamizar Fórum SócioOcupacional para apoiar 15
clientes com Doença Mental
e seus familiares a partir de
Janeiro de 2010

Desenvolver actividades
de carácter Terapêutico
e Ocupacional

Nº de clientes
apoiados/área

Acordo com CDSS

Nº de famílias
apoiadas em
programa
psicoeducativo

Acordo com CDSS
Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO

Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO
Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)
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Objectivo 1
Dimensões

Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Inserção Sócio-Profissional

Desenvolver 2 medidas que
promovam a integração no
mercado de trabalho, a
manutenção e a progressão
na carreira das pessoas com
deficiências e incapacidades,
até Dezembro

Actividades
Desenvolvimento de 6
acções de formação
profissional inicial;

Desenvolvimento de
acções de IAOP; AC e
APC, no âmbito do
Centro de Recursos
Local.

Melhorar a
empregabilidade de
Grupos vulneráveis

Indicadores
Nº de acções
formativas
desenvolvidas
Volumes de
formação
executados
Taxa de
empregabilidade

Habitabilidade

Alargar Apoio
Residencial

Dec.-Lei 290/2009
QREN – Quadro de
Referência
Estratégico Nacional
2007-2013 –
Programa
Operacional
Potencial Humano

Nº de medidas
implementadas
Nº de clientes
abrangidos

Aumentar capacidade de
apoio, para mais 7 pessoas,
em regime de emprego
protegido até Dezembro

Apresentação ao Centro
de Emprego de proposta
para aumentar o nº de
pessoas atendidas em
Emprego Protegido

Nº de pessoas
enquadradas em
Emprego Protegido

Dec.-Lei 290/2009

Assegurar 5 postos de
trabalho em empresa de
inserção de jardinagem, até
Dezembro

Início de 2 novos
processos em Empresa
de Inserção de
Jardinagem

Nº de pessoas
apoiadas em
Empresa de
Inserção

Portaria nº348-A/98

Subprograma “Para
Todos”, INR

POPH – Programa
Operacional de
Potencial Humano

Encaminhamentos para
emprego regular de 2
pessoas

Prestação de Apoio
Domiciliário

Oportunidades e
Meios

Diagnosticar até Dezembro
necessidades de apoio
domiciliário a 80 pessoas
adultas com deficiência no
concelho de Caldas da
Rainha

Elaboração de
diagnóstico de
necessidades
Recandidatar Projecto
“Possibilidades”

Taxa de famílias
inquiridas por
referência ao nº
famílias sinalizadas
em CLAS

Iniciar até Outubro a
Edificação de 1 Lar
residencial para reinstalação
de 14 residentes em situação
de grande dependência e 9
novos clientes com
deficiência

Lançar concurso e
processo adjudicatório
para a edificação de Lar

Execução de 90%
das acções
programadas

Acordo com CDSS
Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO

Acordo com CDSS
Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO

Acordo com CDSS
Nº de residentes
atendidos nas novas
estruturas

Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO
Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)

Abrir 2 residências
autónomas destinadas a
apoiar 8 residentes com
capacidade para viver
autonomamente, durante o
2º semestre do ano

Equipar as instalações e
alojar os residentes

Grau de satisfação
dos clientes

PARES II
Acordo com CDSS
Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO
Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)
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Objectivo 2
Dimensões

Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades
Intervenção

Objectivos

Actividades

Ética, Direitos e Deveres

Aumentar, até Dezembro, o
nível de participação dos
clientes e significativos na
dinâmica organizacional

Contribuir para que
os clientes do
CEERDL sejam
cidadãos de plenos
direitos e deveres

Aumentar, até Dezembro, em
10% a participação de clientes
na comunidade

Indicadores

Aprovar e divulgar a
carta de direitos e
deveres do cliente,
durante o mês de Abril
e Maio

Nº de acções
realizadas

Criar e dinamizar o
Clube do Cliente (CDC) –
inicio em Junho

Nº de associados

Envolver clientes na
definição e revisão dos
planos individuais, a
partir de Fevereiro

Taxa de 75% de
clientes/significativos
que participaram na
definição de planos
individuais

Recolha semestral de
contributos para
Planeamento de serviço

Taxa de 75% de
clientes/significativos
que participaram na
definição de níveis de
serviço

Melhorar o sistema de
sugestões e
reclamações – Abril e
Maio

Aumentar em 5% o
nº de sugestões

Alargar a avaliação da
satisfação dos clientes
de todos os serviços –
Abril

Recepcionar 75% dos
questionários de
avaliação

Participar como autores
em iniciativas Culturais

Nº de acções

Participar em iniciativas
de carácter desportivo e
de lazer

Oportunidades
e Meios
Candidatura “Para
Todos” INR

Nº de acções
desenvolvidas

Nº de clientes
envolvidos

Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO
Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)

Estruturas
desportivas,
culturais e
recreativas, locais e
nacionais

Participar em iniciativas
de cariz social e
comunitário
Participar em visitas
pedagógicas
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Objectivo 3

Bem-estar e Qualidade de Vida

Dimensões

Melhorar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

Prioridades de
Intervenção

Contribuir para a
melhoria da
qualidade de vida
dos clientes

Actividades

Adoptar, até Dezembro, os
modelos de funcionalidade e
qualidade de vida na
prestação de serviços para
75% dos clientes em
atendimento

Redefinir os Planos
Individuais mediante
avaliação das
expectativas,
necessidades e
potenciais do cliente de
acordo com o modelo
adoptado

Nº de planos
Individuais
redefinidos de
acordo com o
modelo adoptado

Avaliação semestral e
monitorização dos PI

Nº de clientes que
atingem 80% dos
objectivos do PI

Garantir e Melhorar, até
Dezembro, a abrangência de
serviços a prestar para 75%
dos clientes em atendimento

Mobilizar recursos
internos e externos para
assegurar a
continuidade de
serviços em função das
necessidades do cliente

Nº de alterações
efectuadas aos
serviços/processos
decorrentes da
alteração de
necessidades dos
clientes

Promover a redução das
barreiras à inclusão e
integração para 25 pessoas
atendidas no CEERDL, até
Dezembro

Implementar
intervenções
multidimensionais e
multi localizadas

Nº de novos
recursos
mobilizados

Acções promotoras da
inclusão e integração

Nº de acções
implementadas

Prestar informação nos
domínios dos direitos e
deveres, recursos e
serviços disponíveis

Nº clientes

Acordo com CDSS

Nº clientes com PI

Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO

Promover a autonomia e a
participação de 90 pessoas
com vulnerabilidades que
utilizam o CAAAPD, até
Dezembro

Melhorar a acessibilidade e
informação na área da saúde,
para 80% dos clientes, até
Dezembro

Indicadores

Realizar o atendimento
e acompanhamento
promovendo
competências

Nº de pedidos
respondidos/
domínios

Desenvolver acções de
educação para a saúde

Nº de acções
realizadas

Realizar rastreios e
actualização da
vacinação, nomeada/,
no que se refere às
imunidades de tétano,
hepatite B e prevenção
do cancro do colo do
útero

Nº de clientes
abrangidos

Ética, Direitos e Deveres

Melhorar a intervenção de
todos os colaboradores com
base na cultura organizacional
e princípios éticos, de Abril a
Dezembro

Disseminação da Visão,
Missão, Valores
Organizacionais e
Política da Qualidade
Implementação e
disseminação do código
de ética organizacional

Consultoria EQUASS
Formação Contínua

Parcerias e Acordos

Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)
Agrupamento de
centros de Saúde
Oeste Norte
Centro de Saúde
CHON
Serviço de
Psiquiatria de
Ligação do CHON
NIASM
Hospital Stº André

Reuniões de discussão
de casos/supervisão de
clientes CEERDL

Ética na prestação
de Serviços

Oportunidades e
Meios

Objectivos

Hospital de Stª Mª
Hospital de S. José
Nº de acções de
divulgação
realizadas

Consultoria EQUASS

Taxa constatações/
ocorrências
Taxa de
reclamações
inerentes à ética de
prestação de
serviços
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Eixo Estratégico

Envolvimento Social e Comunitário

Objectivos Estratégicos:
1. Optimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade
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Objectivo 1

Acordos e Parcerias

Dimensões

Optimizar os recursos externos

Prioridades de
Intervenção

Dinamizar potencial
das Parcerias

Ética, Direitos e Deveres

Actividades

Sensibilização à
comunidade para os
Direitos e Deveres
das pessoas com
deficiências e
incapacidades

Aumentar a Eficácia e
Eficiência
Organizacional

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Alargar em 20 %, o nº de
parcerias com entidades
nas áreas de Educação,
Formação, Emprego e
Saúde, até Dezembro

Levantamento de
potenciais parcerias e
celebração de novos
contratos

Nº de novas
parcerias

Acordos de Parceria

Aumentar, em 20% até
Dezembro, o número de
colaborações com
entidades na área de
Educação, Formação e
Emprego

Integrar estagiários em
situação de estágio
curricular e ou
profissional

Nº de novas
colaborações
com as entidades
parceiras

Acordos Cooperação

Reforçar a acção da
parceria do fórum sócioocupacional em 3 novas
actividades até Dezembro

Implementar :

Nº de
participantes
clientes/
significativos

Candidaturas a Apoios
Financeiros – Alto
Comissariado Saúde

Interv. Psicoeducativa
Programa
Psicoeducativo para
Familiares
Programa Ajuda Mútua
e Reabilitação

Alargar acordos para
a prestação de
Serviços

Dirigir e Planear

Objectivos

Nº de parcerias
com entidades
da área da SM

Integrar Entidade de
Representação das
organizações de apoio à
pessoa com doença
mental no 1º Semestre

Aderir à FNERDM –
Federação Nacional
Entidades Reabilitação
Doentes Mentais

Nº de
participações em
actividades da
federação

FNERDM

Desenvolver parcerias com
outras entidades que
intervêm na Área da Saúde
Mental até Dezembro

Participar em encontros
formativos

Nº de
participações em
actividades

AEIPS

Celebração de acordo para
a instalação de 8 pessoas
em 2 residências
autónomas, até Setembro

Apresentação do
processo ao CDSS- Leiria

Nº de acordos

Acordo com CDSS

Aumentar, até Dezembro,
em 10%, o número de
acções de informação da
comunidade local sobre
direitos e deveres das
pessoas com deficiências e
incapacidades

Acções de
esclarecimento sobre
apoios à integração
profissional de pessoas
com deficiência, junto
de entidades
empregadoras

Nº de acções
realizadas

Participação em acções
de sensibilização em
entidades escolares e
formadoras

Nº de
Participações no
exterior

Divulgação da carta de
direitos e deveres dos
clientes CEERDL

Nº de maillings

Analisar propostas de
entidades concorrentes
no sector e
possibilidades de
aquisição por centro de
compras

Nº de propostas
de fornecimento
recebidas por
tipo de bens

Reavaliar a qualidade da
prestação de serviços dos
fornecedores CEERDL, até
Dezembro

ENCONTRAR+SE

Nº de novos
clientes
abrangidos
Entidades
empregadoras
Entidades formadoras
Agrupamentos de
escola
Candidatura “Para
Todos” INR

Nº de visitas ao
CEERDL

% de diminuição
anual de custos
de fornecimento

Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO
Manuais de Gestão da
Qualidades das
Respostas Sociais (ISS)

Plano de Actividades e Orçamento 2010

11 | 21

Eixo Estratégico

Gestão Organizacional

Objectivos estratégicos:
1. Melhorar equipamentos, estruturas e ferramentas de apoio à gestão
2. Promover a melhoria do desempenho organizacional e o envolvimento dos colaboradores no
quadro de mudança
3. Promover a sustentabilidade
4. Investir na Qualidade dos serviços prestados

Plano de Actividades e Orçamento 2010

12 | 21

Objectivo 1

Suportar as Actividades e as Acções

Dimensões

Melhorar equipamentos, estruturas e ferramentas de apoio à gestão

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Actividades

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Melhorar, até Dezembro, o
sistema de gestão de
contabilidade e recursos
humanos

Adquirir novo software
da área da gestão e
contabilidade

Cumprimento de
prazos

Melhorar, até Dezembro, a
qualidade de atendimento ao
público e as condições de
trabalho na área de
floricultura

Ampliação das
instalações com
alteração das áreas
funcionais de
atendimento ao cliente
e de suporte aos
colaboradores

Grau de satisfação
de clientes e
colaboradores face
às instalações

Programa
Desenvolvimento
Rural - PRODER
Acção 1.1.1. –
Modernização e
Capacitação das
empresas

Concretizar obras de
melhoria das infra-estruturas
da floricultura e realizar
investimentos em
equipamento de rega e
aquecimento de estufas, até
Dezembro

Reconstrução de
estufas

% de diminuição
dos custos de
produção anual

Programa de
Desenvolvimento
Rural – PRODER
Acção 1.5.2. –
Restabelecimento
do potencial
produtivo

Aumentar a Eficácia
e Eficiência
Organizacional

Construção de uma
nova Câmara Frigorifica
Implementação de
novos sistemas de rega
e aquecimento

% de aumento de
produção

Programa de
Desenvolvimento
Rural – PRODER
Acção 1.1.1. –
Modernização e
Capacitação das
empresas

Construção de 1 estufa
nova

Melhorar o serviço prestado
em Restauração, até
Setembro, pela requalificação
do espaço

Efectuar candidaturas a
programas de apoio
para as obras de
melhoria

Grau de satisfação
de clientes e
colaboradores face
às instalações

Prémio BPI
Capacitar
Concurso EDP
Solidária

Adjudicar projecto e
orçamentos obra
Realizar melhorias e
benfeitorias ao edifício

Melhorar a acessibilidade do
Centro de Apoio à Pessoa
com Deficiência, durante o 2º
semestre do ano

Executar obras de
benfeitorias dos acessos
ao CAPD

Grau de satisfação
de clientes e
colaboradores face
às instalações
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Objectivo 2 Promover a melhoria do desempenho organizacional e o envolvimento dos colaboradores no quadro de mudança
Dimensões

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Dirigir e Planear

Fomentar o
desenvolvimento
profissional de todos os
colaboradores, até
Dezembro de 2010

Actividades

Indicadores

Melhorar os processos e
instrumentos de
acolhimento de integração
dos novos colaboradores na
dinâmica organizacional

Nº de processos de
recrutamento

Implementar o sistema de
avaliação de desempenho e
sistema reconhecimento

Avaliação de
desempenho
efectuada a 100%
dos colaboradores

Avaliar a satisfação dos
colaboradores

Grau de satisfação
dos colaboradores

Implementar o Plano de
formação Interno

Nº de acções
realizadas
Nº de participantes
nas actividades
formativas

Aumentar a eficácia
e eficiência
organizacional

Oportunidades e
Meios
Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO

Candidatura ao
POPH – Formações
Modulares
Certificadas Medida 2.3

Nº de horas de
formação por
colaborador
Melhorar a comunicação
interna, até Dezembro de
2010

Redefinir o processo de
comunicação interna

Reforçar o
relacionamento
interpessoal dos
colaboradores, até
Setembro.

Criação de um grupo
dinamizador intersectorial
para o desenvolvimento de
actividades sóciorecreativas entre
colaboradores

Desenvolver um Plano de
Comunicação Interna

80% de execução
das actividades do
plano de
comunicação

Consultorias: Q3,
EQUASS e ISO

Nº de actividades
desenvolvidas

Colaboradores do
CEERDL

Nº de
colaboradores
participantes
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Objectivo 3 Promover a sustentabilidade
Dimensões

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Dirigir e Planear

Reforçar, até Dezembro,
a cooperação
interinstitucional com
entidades públicas e
privadas que contribuam
para a abrangência de
serviços

Aumentar a eficácia
e eficiência
organizacional

Realizar uma gestão
racional dos recursos e
contribuir para a
sustentabilidade
ambiental, até Dezembro

Actividades
Implementar o Plano de
Comunicação externa
Angariação de mecenas e
apoios ao investimento
Candidatura a apoios da
Fundação EDP

Indicadores
Nº de acções
realizadas
Nº de candidaturas
apresentadas

Oportunidades e
Meios
POPH
BPI capacitar
Prémio EDP
Solidária
Fundação AGAKAN
Fundação Oriente

Candidatura Prémio BPI
Capacitar

Nº de protocolos
estabelecidos

Fundação Calouste
Gulbenkian

Dinamização de acções de
sensibilização ambiental

Nº de acções
realizadas

Programa Solar
Térmico

Incrementar
comportamentos de
sustentabilidade ambiental

Nº de Participantes

Plano Nacional de
Acção para a
Eficiência
Energética

Implementar sistemas e
medidas de protecção
ambiental

Medidas de auto
descrição de
condutas ecológicas
% de redução de
custos com energia
e outros
combustíveis
Nº Medidas
adoptadas:
Reciclagem

Ministério de
Trabalho e
Solidariedade Social
Ministério da
Economia e
Inovação
Montepio Geral

Energias
Renováveis

Objectivo 4 Investir na qualidade dos serviços prestados
Dimensões

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Dirigir e Planear

Apresentar, até
Dezembro, pedido de
certificação da Qualidade
dos serviços CEERDL pela
ISO 9001

Melhorar a
qualidade dos
serviços prestados
aos clientes e outras
partes interessadas

Actividades

Indicadores

Introduzir melhorias na
intervenção, através da
aplicação de um sistema de
Planeamento,
Implementação,
Monitorização e Revisão de
todos os processos
organizacionais

Apresentar, até
Dezembro, pedido de
certificação da qualidade
dos serviços pelos
referenciais de Gestão da
Qualidade das respostas
sociais, da segurança
Social

Ajustar os modelos e
práticas, de intervenção em
conformidade com os
princípios e manuais da
qualidade das respostas
sociais do Instituto
Segurança Social, I.P.

Apresentar, até
Dezembro, pedido de
certificação da Qualidade
dos serviços Sociais pelos
referenciais EQUASS –
European Quality for
Social Services, nível 1:
EQUASS Assurance

Ajustar os modelos e
práticas, de intervenção em
conformidade com os
princípios da qualidade para
o do sector social, no
âmbito do Sistema EQUASS

Oportunidades e
Meios
Consultorias
externas para a
aplicação do
sistema da gestão
da qualidade
candidatadas ao
POPH:

Nº de não
conformidades em
auditorias internas
e em auditorias
prévias
Grau de execução
do plano da
Qualidade

Medida 6.4 –
Qualidade dos
serviços e
Organizações
Medida 6.4 –
Qualidade dos
serviços e
Organizações –
Programa
Arquimedes
Medida 3.1.2 –
Programa de
formação acção
para entidades da
economia Social –
Q3: Qualificar o
Terceiro sector
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Eixo Estratégico

Inovação e Conhecimento

Objectivos estratégicos:
1 - Constituir novas parcerias para a produção de conhecimento
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Objectivo 1 Constituir novas parcerias para a produção de conhecimento

Informação e Conhecimento

Dimensões

Prioridades de
Intervenção

Potenciar o
Desenvolvimento
Organizacional e as
Acções na
Comunidade

Conceptualizar
Práticas de
Intervenção
baseadas na
Evidência

Objectivos
Aumentar em 2, as
colaborações em
projectos de
investigação, até
Dezembro

Aumentar em 3, a
cooperação com outras
entidades na área da
reabilitação e federações
para promoção da
inovação e
conhecimento, até
Dezembro

Actividades

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Criar parcerias de
desenvolvimento com
instituições de ensino
superior.

Nº de parcerias
estabelecidas

Candidaturas ao
INR;

Promover a integração de
estágios curriculares e/ou
colaboração noutras
produções científicas.

Nº de Projectos
efectuados

Candidaturas a
programas de apoio
à Investigação e à
Inovação e
conhecimento

Integrar grupos de trabalho
com vista ao
desenvolvimento de novas
metodologias de
diagnóstico, intervenção e
discussão de boas práticas.

Nº de participações

Parcerias com
entidades
representativas
(Associações,
Federações)
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Orçamento
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Orçamento
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Orçamento
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Parecer do Conselho Fiscal
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