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Enquadramento
Introdução
Espera-se em 2011 garantir o reconhecimento da qualidade da prestação de serviços do CEERDL, pela
certificação EQUASS e IS0 9001 e a continuidade da persecução dos objectivos do plano estratégico.

O termo qualidade vem do latim qualitate. No Mercado Social, a Prestação de Serviços utiliza várias definições
para qualidade: "conformidade com as exigências dos clientes", "relação custo/benefício", "adequação às
necessidades", "valor acrescentado, para o cliente e sociedade”; "fazer bem"; " serviços com efectividade”. Ou
seja, o termo é geralmente empregado para significar "excelência" de um serviço.
A qualidade de um serviço tem 2 perspectivas, a do prestador e a do cliente. Do ponto de vista do prestador,
está associada à concepção e prestação de um serviço que vá ao encontro das necessidades do cliente –
Orientação para o Cliente. Do ponto de vista do cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade
reconhecidas ao serviço - Satisfação do Cliente.
Se o nosso objectivo é oferecer serviços de qualidade, significa que as necessidades dos clientes são
diagnosticadas e, em função destas, devem definir-se os requisitos de qualidade do serviço. Estes requisitos
definimo-los com o cliente, em termos de áreas de intervenção a priorizar e objectivos individuais a atingir.
Cada requisito é quantificado, monitorizado e avaliado, para que a qualidade possa ser percebida por todos clientes, colaboradores, organização e comunidade exactamente da mesma maneira. Gerir a qualidade é
conceber, controlar e melhorar os processos da Organização e da prestação dos serviços. Garantir qualidade são
as acções tomadas para redução de não conformidades. Controle da qualidade são as acções relacionadas com a
medição da qualidade, para diagnosticar se os requisitos estão a ser respeitados e se os objectivos do Cliente e
da Organização estão a ser atingidos. È tudo isto o que teremos que continuar a “fazer melhor”.
Este é o caminho que tem vindo a ser construído por todos nós. A nossa performance está definitivamente
melhorada e mais próxima das exigências dos normativos e referenciais de qualidade. No entanto, o caminho
não está terminado. O ano de 2011, estará marcado pela consolidação dos passos dados, abre um ciclo a partir
do qual o CEERDL continuará o seu desenvolvimento e crescimento, mas a partir de um patamar de qualidade
reconhecido.
Sabemos que ao país se exigem mudanças, e a todos capacidade de gestão e adaptação a uma situação
económica de recessão ou de crescimento praticamente zero. Das organizações sociais espera-se que
contribuam para o cumprimento dos desígnios nacionais mas que se mantenham muito activas e vigilantes no
cumprimento da sua missão de suporte aos grupos mais vulneráveis e no garante da sua qualidade de vida. A
Qualidade como contributo para a eficácia e eficiência do trabalho e os valores organizacionais de
Empreendorismo, Persistência, Rigor, Competência e Cooperação serão da maior relevância no primado de
Orientação para o cliente num período que se adivinha particularmente difícil.
Este é também o ano em que o CEERDL cumpre 35 anos de trabalho ao serviço da comunidade, um facto que de
certo nos enche de orgulho. Efectivamente, esta Organização tem contribuído para a construção de uma
sociedade mais justa, e este marco deve ser assinalado em prol da inclusão social dos grupos vulneráveis.
Contamos com todos no cumprimento da nossa Visão, empreendendo uma forte acção de disseminação de
evidências que contribuam cada vez mais para um Olhar a Diferença com Igualdade.
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A Organização
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

Plano de Actividades e Orçamento 2011
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Objectivo 1
Dimensões

Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de
Intervenção

Objectivos
Iniciar construção para apoio
a crianças dos 0-3 anos em
regime de creche integrada
até final 2011

Prevenção do Risco
e intervenção sóciofamiliar precoce

Actividades
Efectuar escritura de
terreno

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Nº de Acções

Programa de
Alargamento da
Rede de
Equipamentos
Sociais – PARES II

Nº de clientes

Portaria 1102/97 a)

Apresentação para
aprovação de
reprogramação física e
financeira
Alteração do programa
de concurso de obra

Educação Especial e Reabilitação

Lançar processo
adjudicatório para iniciar
a edificação do
equipamento de creche

Intervenção Sócio
Educativa

Assegurar serviços de
educação especial e
reabilitação a 20 jovens com
necessidades educativas
especiais até Julho e para 10
até Dezembro de 2011

Concretizar actividades
pedagógicas e
terapêuticas promotoras
de desenvolvimento
psicossocial e funcional
de clientes menores de

Dinamizar o atendimento
técnico especializado em
Centro de Recursos para
Inclusão (CRI), no apoio de
225 alunos com N.E.E. P

Actualizar levantamento
de necessidades de
alunos com N.E.E. P. em
parceria com os
agrupamentos de escola

1 9 anos

Elaborar Planos de Acção
anuais do CRI, a remeter
ao M.E. para reavaliação
do financiamento a
atribuir, nos domínios da
educação e inserção
escolar e social de alunos
com N.E.E.P.

Inclusão Sócio
Educativa

Ocupação e Reabilitação Psico-social

Contratualização dos
serviços especializados
conforme planos de CRI
aprovados pelo M.E.
Dinamizar a intervenção em
CAO para 80 pessoas com
def. grave e profunda

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

Implementar as
alterações aos
programas de
intervenção de cada área
técnico pedagógica
determinadas pela
aferição dos PI e
actualização da
informação prestada por
clientes
Introduzir temáticas de
trabalho, avaliadas como
relevantes

Nº de horas
semanais de
intervenção
educativa e
reabilitação por
cliente
Nº de clientes
atendidos por
concelho

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

Nº de horas em
áreas de apoio
especializado

Nº de clientes
abrangidos por área
de intervenção

Acordo com CDSS

Nº de clientes em
novas actividades
conforme PI

Equipa CAO e
Clientes

Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)

Implementação de
programas de treino de
competências psico
sociais
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Objectivo 1
Dimensões

Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Actividades

Edificar estrutura para apoio
Sócio Ocupacional para 60
clientes em Óbidos

Realizar e submeter à
aprovação dos serviços
da autarquia os projectos
de especialidade

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Execução de 90%
das acções
programadas

POPH – Programa
Operacional de
Potencial Humano

Nº de clientes
apoiados em CAO
no âmbito de um
novo acordo com o
CDSS

Apoio GAT do ISS

Realizar e submeter à
aprovação do ISS o
programa de execução

Alargar e
descentralizar o
apoio sócioocupacional

Lançar concurso e
concluir processo
adjudicatório para a
construção do
equipamento até
dezembro
Implementar apoio
ocupacional para 15 novos
clientes, em Setembro

Apresentar ao Gabinete
de Apoio Técnico (GAT)
do ISS, para aprovação,
uma solução de espaço
de funcionamento de
CAO para 15 utilizadores.

Recursos Físicos
CEERDL
Apoios Autárquicos
Acordo com CDSS

Actualização de projectos
de segurança.
Garantir o cumprimento
das condições de
licenciamento do espaço
de funcionamento da
resposta

Reabilitação
Psicossocial de
Pessoas com
Doença Mental

Dinamizar Fórum SócioOcupacional para apoiar 15
clientes com Doença Mental
e seus familiares durante
todo o ano

Desenvolver actividades
de carácter Terapêutico
e Ocupacional

Nº de clientes
apoiados/área
Nº de famílias
apoiadas em grupo
de apoio

Acordo com CDSS
Cuidados
Continuados
Integrados em
Saúde Mental –
Decreto Lei 8/2010,
de 28 de Novembro
Consultoria ISO

Inserção Sócio-Profissional

Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)

Melhorar a
empregabilidade de
Grupos vulneráveis

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

Desenvolvimento de 6
acções de formação
profissional inicial;

Nº de acções
formativas
desenvolvidas

Implementação de 1
acção de formação inicial
de dupla certificação

Volumes de
formação
executados

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

Taxa de
empregabilidade

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

Nº de clientes
abrangidos
Nº de postos de
trabalho mantidos
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Objectivo 1
Dimensões

Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Actividades

Avaliar necessidades de
apoio domiciliário integrado
para pessoas com Doença
Mental

Elaborar diagnóstico
necessidades específicas
de apoio ao domicílio

Habitabilidade

Nº de pessoas
identificadas

Apresentar a candidatura
à prestação de serviços, se
avaliação diagnostica
evidenciar essa
necessidade

Prestação de Apoio
Domiciliário

Qualificação do
edificado das
residências

Indicadores

Emissão de licenciamento
para utilização das estruturas
como resposta social,
durante o 1º quadrimestre

Efectuar e Submeter
projecto de alterações de
arquitectura.
Efectuar projectos de
segurança.
Solicitar vistorias das
entidades reguladoras:
Saúde Pública, Protecção
Civil e Autarquia

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

Realizar e submeter à
aprovação dos serviços,
os projectos de
especialidade

Oportunidades e
Meios
Cuidados
Continuados
Integrados em
Saúde Mental –
Decreto Lei 8/2010,
de 28 de Novembro
Apoios Financeiros –
Alto Comissariado
Saúde

Nº de
Licenciamentos
solicitados
Nº de
Licenciamentos
conseguidos

Nº de acções
realizadas

Realizar e submeter à
aprovação o programa
de execução

Legislação de
Enquadramento da
segurança e
acessibilidade dos
serviços sociais e
públicos

POPH – Programa
Operacional de
Potencial Humano

Manuais ISS

Lançar concurso e
processo adjudicatório
para a edificação de Lar

Alargar Apoio
Residencial
Avaliar necessidades de
apoio em residência para
pessoas com Doença Mental

Elaborar relatório com
diagnóstico de
necessidades de apoio
em residência para
pessoas com doença
mental

Nº de pessoas
identificadas

Cuidados
Continuados
Integrados em
Saúde Mental –
Decreto Lei 8/2010,
de 28 de Novembro
Apoios Financeiros –
Alto Comissariado
Saúde
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Objectivo 2
Dimensões

Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades
Intervenção

Objectivos

Actividades

Assegurar a participação, ao
longo do ano, dos clientes e
significativos no planeamento
e dinâmica organizacional

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

Nº de associados

Envolver clientes na
definição e revisão dos
seus planos individuais

Nº de
clientes/significativos
que participaram na
definição de planos
individuais

Estimular a utilização do
sistema de sugestões e
reclamações

Ética, Direitos e Deveres

Efectuar avaliação da
satisfação dos clientes
em todos os serviços

Indicadores

Nº de acções
desenvolvidas

Oportunidades
e Meios
Candidatura
“Programa Para
Todos” INR

Nº de
clientes/significativos
que participaram na
revisão de planos
individuais
Nº de sugestões
Nº de reclamações

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

Nº de questionários
de avaliação de
satisfação
Contribuir para a participação
social de todos clientes e para
o exercício da sua cidadania,
ao longo do ano

Participar como autores
em iniciativas Culturais

Nº de acções

Participar em iniciativas
de carácter desportivo e
de lazer

Nº de clientes
envolvidos

Participar em iniciativas
de cariz social e
comunitário

Estruturas
desportivas,
culturais e
recreativas, locais e
nacionais
Entidades de
Reabilitação

Participar em visitas
pedagógicas

Entidades Culturais
e Desportivas

Edição da Revista
“ParticiPAR”, do Clube
do Cliente
Nº de publicações

Entidades parceiras
e comunidade em
geral
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Objectivo 3
Dimensões

Melhorar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Actividades

Assegurar uma prestação de
serviços aos clientes das
respostas sociais baseadas
nos modelos de
funcionalidade e qualidade de
vida (QV)

Monitorização
Quadrimestral dos
Planos Individuais (PI) e
das dimensões da QV
dos clientes
Reavaliação com os
clientes das suas
expectativas,
necessidades e
potenciais
Avaliação semestral e
revisão dos PI

Bem-estar e Qualidade de Vida

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

Contribuir para a
melhoria da
qualidade de vida
dos clientes

Acções promotoras da
inclusão e integração
Implementar
intervenções
multidimensionais
Sessões de avaliação de
necessidades e
potencialidades no
domínio das TIC, ao
nível da utilização de
dispositivos e técnicas
de comunicação
aumentativa.

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

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

Contribuir para a melhoria do
bem estar físico e informação
na área da saúde, para todos
dos clientes, até Dezembro

Desenvolver acções de
educação para a saúde
com residentes, clientes
de Forúm Sócio
Ocupacional e do CRP

Realizar o atendimento
e acompanhamento
promovendo
competências

Reuniões de discussão
de casos/supervisão
técnica do
acompanhamento de
clientes CEERDL

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Nº de clientes que
atingem 80% dos
objectivos do PI

Nº de clientes
abrangidos

Formação Contínua

Nº de revisões dos
PI
Nº de acções
implementadas

Parcerias e Acordos

Nº de novos
recursos
mobilizados

Nº de clientes
abrangidos

Agrupamento de
escolas de Stº
Onofre - CRTIC

Nº de acções
realizadas
Nº clientes

Acordo com CDSS

Nº de pedidos
respondidos/
domínios

Manuais de Gestão
da Qualidades das
Respostas Sociais
(ISS)

Nº de acções
realizadas

Agrupamento de
centros de Saúde
Oeste Norte

Nº de clientes
abrangidos

Centro de Saúde

Nº de clientes
abrangidos

CHON
Serviço de
Psiquiatria de
Ligação do CHON
NIASM
Hospital Stº André
Hospital de Stª Mª
Hospital de S. José
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Objectivo 3
Dimensões

Melhorar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Actividades
Disseminação periódica
da Visão, Missão,
Valores Organizacionais
e Política da Qualidade

Ética, Direitos e Deveres

Assegurar que todos os
colaboradores se apropriam e
cumprem políticas, princípios
e objectivos organizacionais

Ética na prestação
de Serviços

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Nº de acções de
divulgação
realizadas

Disseminação periódica
do código de ética
organizacional
Disseminação periódica
da carta de Direitos e
deveres dos Clientes
Disseminação de
objectivos estratégicos
da organização e de
objectivos operacionais
do serviço
Realização de sessões
de reflexão e discussão
temáticas no âmbito da
Ética na prestação de
serviços, dos direitos e
deveres dos clientes
CEERDL e da convenção
dos direitos das pessoas
com incapacidades
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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
Dimensões

Optimizar os recursos externos

Prioridades de
Intervenção

Objectivos

Acordos e Parcerias

Alargar em 10 %, o nº de
parcerias formais com
entidades nas áreas de
Educação, Formação,
Emprego e Saúde, até
Dezembro
Dinamizar potencial
das Parcerias

Dirigir e
Planear

Ética, Direitos e Deveres

Alargar acordos para
a prestação de
Serviços

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

Aumentar a Eficácia e
Eficiência
Organizacional

Reforçar a acção da
parceria do fórum sócioocupacional

Celebração de acordo para
atendimento de 15
pessoas em CAO

Efectuar, até Dezembro,
20 acções de informação e
formação à comunidade
local sobre direitos,
deveres e inclusão social
das pessoas com
deficiências e
incapacidades

Avaliar a qualidade da
prestação de serviços dos
fornecedores CEERDL, em
Outubro

Actividades
Levantamento de
potenciais parcerias e
formalização protocolos

Indicadores
Nº de novos
protocolos de
parcerias

Oportunidades e
Meios
Recursos
organizacionais e
comunitários
Museu José Malhoa;
Museu da Cerâmica;

Integrar estagiários em
situação de estágio
curricular e ou
profissional

Agrupamento de
Escolas de STº Onofre.

Desenvolver acções de
sensibilização à
comunidade com vista à
redução do estigma
face a pessoas com
doença mental Programa Ajuda Mútua
e Reabilitação

Nº de
participantes
clientes/
significativos

Apoios Financeiros –
Alto Comissariado
Saúde

Apresentar o processo
ao CDSS- Leiria

Nº de novos
clientes
abrangidos

Acordo com CDSS

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

Nº de acções
realizadas

Entidades
empregadoras

Desenvolver acções de
sensibilização para
entidades escolares e
formadoras

Nº de
Participações no
exterior

Implementar Acções de
publicidade: flyers,
sinalética de edifícios,
artigos de imprensa

Nº de acções
realizadas

Editar revista Actus

Nº de acções de
divulgação

Realizar eventos
comemorativos do 35º
aniversário

Nº de acções

Avaliar Satisfação do
CEERDL com
fornecedores

Nº de
fornecedores
com avaliação
satisfatória

Nº de acções

Entidades formadoras

Nº de visitas ao
CEERDL

Agrupamentos de
escolas dos concelhos
de abrangência
institucional
CMCR
CMO

Candidatura “Para
Todos” INR
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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
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Objectivo 1

Suportar as Actividades e as Acções

Dimensões

Melhorar equipamentos, estruturas e ferramentas de apoio à gestão

Prioridades de
Intervenção

Oportunidades e
Meios

Objectivos

Actividades

Indicadores

Implementar sistema de
gestão de contabilidade e
recursos humanos, durante o
1º semestre

Implementar novo
software da área da
gestão e contabilidade

Nº de
colaboradores que
participam em
formação

Consultoria externa

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

Nº de acções
realizadas

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

Grau de satisfação
de clientes e
colaboradores face
às instalações

CMCR

Implementar acções de
formação específica
dirigida aos
colaboradores dos
serviços administrativos

Construção de estrutura
de apoio e
requalificação de
espaços de arrumos
Implementação de
novos sistemas de rega
Aumentar espaço de
produção

Aumentar a Eficácia
e Eficiência
Organizacional

Melhorar os acessos a
instalações do CEERDL,
durante o 1º semestre do ano

Executar obras de
benfeitorias dos acessos
ao Centro de Apoio à
Pessoa com Deficiência
Executar obras de
benfeitorias dos acessos
ao Centro de
Reabilitação Profissional

Melhorar Condições de
Higiene e Segurança das
Instalações, até Dezembro

Implementar acções
correctivas de acordo
com relatório anual de
avaliação das condições
de HST da Organização

Nº de acções de
melhoria
implementadas

Estabilizar Boas Práticas em
HAACP no Serviço de
Restauração, permitindo a
redução quadrimestral de
90% de não conformidades

Aplicação de
orientações de empresa
consultora,
relativamente a
equipamentos,
instalações e processos

Grau de satisfação
de clientes

Angariar novos clientes

Nº de clientes
atendidos

Aumentar em 10% a
frequência anual de clientes
que utilizam as áreas de
prestação de serviços à
comunidade

Desenvolver acções
promocionais
orientadas para a
fidelização do cliente

Juntas de
Freguesias

Consultoria externa

Consultoria externa

Nº de Reclamações
Nº de Não
Conformidades

Grau de Satisfação
de Clientes

Consultoria externa
em Marketing
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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
Aplicar o sistema de
avaliação de desempenho e
sistema de reconhecimento

Avaliação de
desempenho
efectuada a 100%
dos colaboradores

Desenvolver competências
técnicas e pessoais implementação do Plano de
formação Interno

Nº de acções de
formação realizadas

Avaliar a satisfação dos
colaboradores

Aumentar a eficácia
e eficiência
organizacional

Indicadores

Oportunidades e
Meios
Formações
Modulares
Certificadas Medida 2.3

Nº de participantes
nas actividades
formativas
Grau de satisfação
dos colaboradores

Assegurar melhorias da
eficácia da comunicação
interna, até Dezembro de
2010

Desenvolver Plano de
Comunicação Interna

Nº de acções
executadas

Reforçar o
relacionamento
interpessoal dos
colaboradores, até
Dezembro

Organizar grupos
intersectoriais para o
desenvolvimento de
actividades sóciorecreativas entre
colaboradores

Nº de actividades
desenvolvidas

Melhorar a gestão de
tempo do trabalho
individual e de equipa,
garantindo 100% de
clientes satisfeitos com a
prestação do serviço, até
Dezembro

Avaliação de metodologias
de trabalho que contribuam
para a prestação de
serviços atempada e com
qualidade de realização

Grau de satisfação
de clientes

Colaboradores do
CEERDL

Nº de
colaboradores
participantes

Grau de satisfação
dos colaboradores
Nº de reclamações

Colaboradores do
CEERDL
Consultores
Externos
Auditoria Interna
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Objectivo 3 Promover a sustentabilidade

Dirigir e Planear

Dimensões

Prioridades de
Intervenção

Aumentar a eficácia
e eficiência
organizacional

Objectivos

Actividades

Reforçar, até Dezembro,
a cooperação
interinstitucional com
entidades públicas e
privadas que contribuam
para a sustentabilidade
organizacional

Implementar Plano de
Comunicação

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

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Nº de candidaturas
apresentadas

POPH

Nº de protocolos
estabelecidos

Fundações

Incrementar
comportamentos de
sustentabilidade ambiental

Nº de acções de
sensibilização
realizadas

Eco Escolas

Implementar sistemas e
medidas de protecção
ambiental

Nº de Participantes

Plano Nacional de
Acção para a
Eficiência
Energética

Angariação de mecenas e
apoios ao investimento

Custos Energéticos
Nº Medidas
adoptadas

Prémio EDP
Solidária

Programa Solar
Térmico

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

Objectivo 4 Investir na qualidade dos serviços prestados

Dirigir e Planear

Dimensões

Prioridades de
Intervenção

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

Objectivos

Actividades

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

Implementar sistema de
Planeamento,
Implementação,
Monitorização e Revisão dos
processos organizacionais.

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

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

Assegurar a
conformidade com
certificação da Qualidade
dos serviços sociais pelos
referênciais EQUASSEuropean Quality for
Social Services, nível 1:
EQUASS Assurance

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

Indicadores

Oportunidades e
Meios

Consultorias
externas para a
aplicação do
sistema da gestão
da qualidade
Nº de não
conformidades em
auditorias internas
Nº de não
conformidades
auditorias externas
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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
Efectuar 2 colaborações
em projectos de
investigação, até
Dezembro

Cooperação com outras
entidades na área da
reabilitação e federações
em 2 projectos 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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