
 
 

 

Plano de 
Actividades e  

Orçamento 
 

2 0 1 4 
 
 

 
 
 
  



Plano de Actividades e Orçamento 2014  2 | 21 

ÍNDICE 
 

A Organização 3 

Eixos / Objectivos Estratégicos 4 

Orientação para o Cliente 4 

1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas  5 

2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes  7 

3. Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços   8 

Envolvimento Social e Comunitário  9 

1. Optimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade  10 

Gestão Organizacional 11 

1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas   12 

2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores  13 

3. Promover a sustentabilidade  14 

4. Assegurar a qualidade dos serviços prestados 15 

Inovação e Conhecimento 16 

1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação   17 

Orçamento 18 

Parecer do Conselho Fiscal   21 

  



Plano de Actividades e Orçamento 2014    3 | 21 

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. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas 

2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes 

3. Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos  Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

 Intervenção Sócio-
Familiar 
Precoce 

Colaborar na prestação de 
serviços da Equipa Local de 
Intervenção (ELI) do SNIP 
(Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce) 

Estabelecer Parceria 
 
Integração de 
Profissionais na ELI para 
apoiar crianças dos 0-3 e 
suas famílias segundo o 
modelo de IP 
 

Nº de ações 
realizadas 

Parceria do ISS e 
parceria com ELI 

 
Realizar procedimentos para 
edificação de creche 
integrada, até Dezembro 

 
Apresentar 
Reprogramação física e 
Financeira do projecto 

Nº de ações 
realizadas 

Programa de 
Alargamento da 
Rede de 
Equipamentos 

Sociais – PARES II 

Ocupação e 
Reabilitação  
Psico-social  

 

 

 

Prestar serviços em Centro 
de Actividades Ocupacionais 
para 80 pessoas com 
deficiência grave e profunda, 
até Dezembro  

Concretizar actividades 
técnico pedagógicas e de 
reabilitação terapêuticas 
promotoras da 
autonomia funcional e 
desenvolvimento 
psicossocial de clientes de 
acordo com os 
respectivos PI  

Nº de clientes  

Nº de clientes 
abrangidos por área 
de intervenção  

Nº de clientes em 
novas actividades 
conforme PI 

Acordo com CDSS 

 

Manuais de Gestão 
da Qualidades das 
Respostas Sociais 
(ISS) 

 

Implementar apoio 
ocupacional para 15 novos 
clientes, até Dezembro 

Apresentar ao Gabinete 
de Apoio Técnico (GAT) 
do ISS, proposta para 
alargar capacidade do 
actual edifício CAO  

Nº de ações 
realizadas 

Gabinete de Apoio 
Técnico do ISS 

Recursos Físicos 
CEERDL 

Reabilitação 
Psicossocial de 

Pessoas com Doença 
Mental 

 

Prestar serviços em Fórum 

Sócio-Ocupacional para 

apoiar 15 clientes com 

Doença Mental e seus 

familiares, até Dezembro  

 

Desenvolver actividades 
de carácter Terapêutico e 
Ocupacional  

 

 

Nº de clientes 

Nº de clientes 
abrangidos por área 
de intervenção  

Nº de clientes em 
novas actividades 
conforme PI  

Acordo com CDSS 

Cuidados 
Continuados 
Integrados em 
Saúde Mental – 
Decreto Lei 8/2010, 
de 28 de Novembro 

Manuais de Gestão 
da Qualidades das 
Respostas Sociais 
(ISS) 

Dinamizar Grupo de 
Apoio às Famílias 

Nº de famílias 
participantes no 
grupo de apoio 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos  Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Empregabilidade  

 

 

 

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

 

Desenvolver ações de 
formação profissional 
inicial em 7 áreas de 
formação, certificação de 
percursos B e C. 

 

 

 

Desenvolver de 3 ações 
de informação/formação 

 

 

 
 
 
Volumes de 
formação 
executados 
 
Taxa de inserção 
profissional 
 
Nº de clientes 
abrangidos 
 
Nº total de horas 
executado 
 
 
 

Dec.-Lei 290/2009 

QREN – Quadro de 
Referência 
Estratégico Nacional 
2007-2013 – 
Programa 
Operacional 
Potencial Humano  

 

Guia Organizativo : “ 

Formação 

Profissional e 

certificação de 

Pessoas com 

Deficiências e 

Incapacidades” 

  Apoio Residencial 

 
 
 
Prestar apoio em Lar 
residencial e residências 
autónomas a 37 pessoas com 
deficiência, até Dezembro 

Apoio à independência 
pessoal, condição de 
saúde e bem-estar de 
acordo com PI 

Planear e incentivar a 
autonomia funcional e as 
competências 
psicossociais de clientes 
de acordo com PI 

 

Nº de clientes 

 

 

Nº de clientes em 
novas actividades 
conforme PI  

 

Acordo com CDSS 

 

Manuais de Gestão 
da Qualidades das 
Respostas Sociais 
(ISS) 

Equipa CAO e 
Clientes 

Reinstalar  14 residentes em 
situação de grande 
dependência em novo 
equipamento, até Junho  

Acompanhar a finalização 
da construção do edifício 

Efectuar os 
procedimentos de 
adjudicação mobiliária e 
equipamentos  

Solicitar licenciamentos 

 

Nº de ações 
realizadas 

 

 

 

 

POPH – Programa 
Operacional de 
Potencial Humano 

 

 

Manuais ISS 

Informação, 
Mediação e 

Acessibilidades 

Promover competências 
pessoais e sociais, a 60 
pessoas com 
vulnerabilidades atendidas 
em CAAAPD, até Dezembro 

Atender, acompanhar e 
informar nos domínios 
dos direitos e deveres, 
recursos e serviços 
disponíveis   

Nº clientes 
atendidos 

 

Nº de Pedidos 
respondidos 

Acordo com CDSS 

 

Manuais de Gestão 

da Qualidades das 

Respostas Sociais 

(ISS) 

 

Recursos 

comunitários e 

organizacionais 

Dinamizar o Clube do 
Cliente (CDC) e promoção 
da Auto-representação 

Nº de associados 

Nº de ações 
realizadas 

Desenvolvimento de 
ações APC 

 

Nº de postos de 
trabalho mantidos 
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Prioridades 
 Intervenção 

Objectivos  Actividades Indicadores 
Oportunidades 

e Meios 

Ética, Direitos, 
Deveres e Cidadania 

Assegurar a participação, ao 
longo do ano, de todos os 
clientes e/ou significativos no 
planeamento e dinâmica 
organizacional, até Dezembro 

 

 

Envolver 
clientes/significativos na 
definição e revisão dos 
seus planos individuais e 

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

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

Sistema de Gestão 
da Qualidade 

Estimular a utilização do 
sistema de sugestões e 
reclamações  

Nº de sugestões 

Nº de reclamações 

 

 

 

 

 

Envolver clientes no 
planeamento e revisão 
da prestação de serviços 

Nº de clientes que 
participaram no 
planeamento e 
revisão da prestação 
dos serviços 

Nº de significativos 
que participaram no 
planeamento e 
revisão da prestação 
de serviços 

Nº de alterações 
implementadas nos 
serviços/processos 

Avaliar o grau de 
satisfação dos clientes 
em todos os serviços 

Grau de satisfação 
dos clientes 

 

 

 

Contribuir para a participação 
social de todos clientes e para 
o exercício da sua cidadania, 
até Dezembro 

Participar como autores 

em iniciativas culturais  

 

 

Nº de ações 
realizadas 

 

Nº de clientes 
envolvidos 

 

Estruturas 
desportivas, 
culturais e 
recreativas, locais e 
nacionais  

 

Entidades de 
Reabilitação 

 

Entidades Culturais 
e Desportivas 

 

Entidades parceiras 
e comunidade em 
geral 

Participar em iniciativas 
desportivas e de lazer  

Participar em iniciativas 
sociais e comunitárias 

Participar em visitas 
pedagógicas  

Editar a Revista 
“ParticiPAR” 

Nº de publicações 

Desenvolver workshops 
temáticos no âmbito das 
atividades do Clube 
Cliente 

Nº de ações 
realizadas  

 

Nº de clientes 
envolvidos 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos  Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Bem-estar e 
Qualidade de Vida  

 

 

 

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

 

 

Monitorizar os Planos 
Individuais (PI) e as 
dimensões da QV  dos 
clientes 

Nº de clientes que 
atingem 80% dos 
objectivos do PI  

 

 

 

 

Modelos de 
funcionalidade e 
qualidade de vida 
(QV) 

 

 

Reavaliar com os 
clientes as suas 
expectativas, 
necessidades e 
potenciais  

Nº de clientes 
abrangidos 

 

Avaliar semestralmente 
e rever os PI 

Nº de revisões dos PI 

 

 

 

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

 

Desenvolver ações de 
educação e promoção 
da saúde  

Nº de ações 
realizadas 

Nº de Clientes 
envolvidos 

Agrupamento de 
centros de Saúde 
Oeste  

Centro Hospitalar 
Oeste Norte 

NIASM 

Hospital Stº André   

Hospital de Stª Mª 

Hospital de S. José 

Outras Entidades 
Externas 

Participar em reuniões 

de parceria de discussão 

de casos  

Nº de clientes 
abrangidos 

Acompanhar processos 

clínicos de clientes 

CEERDL 

Nº de clientes 
abrangidos 

Ética na prestação 
de Serviços 

 

 

 

Contribuir para que todos os 
colaboradores incrementem e 
cumpram políticas, princípios 
e objectivos organizacionais, 
até Dezembro 

Disseminar 
periodicamente a Visão, 
Missão, Valores 
Organizacionais, Código 
de Ética Organizacional, 
carta dos Direitos e 
Deveres dos Clientes e 
Política da Qualidade 
 

Nº de ações 
realizadas 

 

 

Recursos 
Organizacionais 

Disseminar objetivos 
estratégicos da 
organização e de 
objetivos operacionais 
do serviço 
 
 

Nº de ações 
realizadas 
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Eixo Estratégico 

 

Envolvimento Social e 

Comunitário 

 

 

 

Objectivos Estratégicos: 

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



Objectivo 1 Optimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos  Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Acordos e Parcerias 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamizar potencial das 
Parcerias, no 
desenvolvimento de 
objectivos e atividades do 
CEERDL, até Dezembro 

Efetuar levantamento 
de potenciais parcerias e 
formalização de 
protocolos 

Nº de novas 
parcerias formais 
e informais 

Recursos comunitários 

 

Cumprir objetivos e 
desenvolver atividades 
de parcerias 
protocolados com 
entidades locais e 
nacionais que 
contribuam para o 
cumprimento da missão 
do CEERDL 

Nº de parcerias 

Grau de 
Satisfação de 
entidades 
Parceiras 

Nº parcerias 
envolvidas na 
planificação dos 
serviços 

Implementar objetivos e 
procedimentos 
acordados com 
entidades tutoras e 
financiadoras para o 
desenvolvimento da 
prestação de serviços  

 

Grau de 
satisfação de 
entidades 
financiadoras 

Integrar estagiários em 
situação de estágio 
curricular e ou 
profissional 

Nº de estágios 
realizados 

Sensibilização 

Comunitária 

 

 

 

Efectuar, até Dezembro, 20 
ações de informação, 
formação e divulgação à 
comunidade local sobre 
participação e inclusão 
social das pessoas com 
deficiências e 
incapacidades 

 

Realizar ações de 

esclarecimento sobre 

apoios à integração 

profissional de pessoas 

com deficiência, junto 

de entidades 

empregadoras  

Nº de ações 
realizadas 

 

Nº de 

beneficiários 

Direção Geral Saúde 

Agrupamentos de 
escolas dos concelhos 
de abrangência  

Imprensa 

INR 

Entidades 
empregadoras 

Entidades formadoras 

Autarquias 

Rede Social 

Desenvolver ações de 
sensibilização para a 
inclusão e participação 
social, integração sócio-
profissional  e  redução 
do estigma  

Nº de ações  

Nº de visitas ao 
CEERDL 
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Eixo Estratégico 

 

Gestão Organizacional 

 

 

 

Objectivos estratégicos: 

1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas  

2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores   

3. Promover a sustentabilidade 

4. Assegurar a Qualidade dos serviços prestados 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Eficácia e Eficiência 
Organizacional 

 

 

 

Melhorar os recursos 
informáticos de suporte á 
gestão organizacional, até 
Dezembro 

Atualizar equipamentos 

informáticos e software 

de apoio ao 

funcionamento 

Nº de ações 
realizadas 

 

 

 

 

 

 

Empresas externas 

Fundação Microsoft 

Implementar plataforma 
informática de apoio ao 
sistema de gestão da 
qualidade 

Nº de ações 
realizadas 

 

Implementar plataforma 
informática de apoio à 
gestão de ações de 
formação profissional. 

Nº de ações 
realizadas 

 

Construção de estrutura de 
apoio técnico-administrativo e 
serviços de apoio, na 
floricultura, durante o 
1ºsemestre  

 

Acompanhar a 
construção 

 

Apresentar relatórios de 
execução  

 

 

Nº de ações 
realizadas 

 

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

BPI Capacitar 

Executar melhorias e 
manutenções aos 
equipamentos e estruturas 
CEERDL, até Dezembro 

Realizar obras de 
manutenção nos 
espaços oficinais do CRP 

Alteração das zonas de 
circulação do CAO  

 
Substituir caldeiras de 
aquecimento de águas 
no Centro de Apoio 
Pessoa com deficiência 
 
Efetuar reparação da 
cobertura do edifício de 
enclave e pintura do 
espaço de lavandaria 

 

 

 

Nº de ações 
realizadas 

 

 

 

 

CMCR 

Juntas de Freguesias 

 

SIC Esperança 

 

 

Empresas externas 

Melhorar condições de 
Higiene e Segurança de todas 
as Instalações, até Dezembro 

Implementar ações 
corretivas de acordo 
com relatório anual de 
avaliação das condições 
de HST da Organização 

 

Executar Medidas de 
auto proteção 

 

Elaboração de Planos de 
Contingência 

 

Realizar simulacros 

de incêndio 

Nº de ações de 
melhoria 
implementadas 

 

Nº de não 
conformidades em 
auditorias 

 

 

Consultoria externa 

 

Proteção Civil 

 

 

Bombeiros  

Sedimentar Boas Práticas em 
HAACP na área de restauração 
e respostas sociais, até 
Dezembro 

Aplicar as orientações 
de empresa consultora, 
relativamente a 
equipamentos, 
instalações e processos  

Nº de ações de 
melhoria 
implementadas 

 

Nº de não 
conformidades em 
auditorias 

 

 

Consultoria externa 
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  Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Eficácia e eficiência 
organizacional 

 

 

 

Fomentar o 
desenvolvimento 
profissional de todos os 
colaboradores, até 
Dezembro  

Aplicar o sistema de 
avaliação de desempenho e 
sistema de reconhecimento 

Nível de 
Desempenho dos 
colaboradores   

Formadores internos 

 

Entidades externas 

 

Implementar o Plano de 
formação Interno 

Taxa de execução do 
Plano de Formação 

 

Nº de participantes 

Avaliar o grau de satisfação 
dos colaboradores 

Grau de satisfação 
dos colaboradores 

Assegurar a eficácia da 
comunicação interna, até 
Dezembro 

Desenvolver Plano de 
Comunicação Interna 

Taxa de execução do 
plano de 
comunicação 

Nº Colaboradores 
que participam na 
planificação dos 
serviços 

Colaboradores do 
CEERDL 

 



Objectivo 3 Promover a sustentabilidade 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Eficácia e eficiência 
organizacional 

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

 

Angariar apoios ao 
investimento e 
funcionamento 

 

Nº de iniciativas de 
mecenato 

POPH 

Prémio EDP 
Solidária 

Fundações 

 BPI Capacitar 

PRODER 

INR  

Rácio de 
candidaturas 
aprovadas / 
apresentadas  

 

 

 

Praticar uma gestão 

racional de recursos, 

reduzindo as despesas de 

funcionamento, até 

Dezembro 

Incrementar medidas e 

comportamentos de 

sustentabilidade ambiental 

Nº de ações de 
informação 
realizadas  

 

Nº de medidas 

implementadas 

 

 

 

Eco Escolas  

 

 

Plano Nacional de 
Ação para a 
Eficiência Energética 

 

Programa Solar 
Térmico 

 

 

Entidade 

certificadora 

Aferir e renegociar o 
fornecimento de bens e 
serviços 

Nº de 
fornecimentos com 
redução de custos 

 

Melhorar a eficiência 
energética dos edifícios 
do Centro de Apoio à 
Pessoa com Deficiência e 
Estrutura de 
Restauração/Lavandaria, 
até Julho 

Efetuar procedimento de 
contratação pública para 
aquisição e instalação de 
painéis solares térmicos 
(PST) 

Adjudicar certificação e 
gestão dos procedimentos 
de execução da instalação 
dos PST 

 Executar trabalhos de 
instalação dos PST 

Relatórios Avaliação  

 

Certificação 

Energética Nível B 

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

Avaliar o grau de satisfação 
do CEERDL com 
fornecedores 

Nº de fornecedores 
com avaliação 
satisfatória 

Agentes 
fornecedores 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Qualidade dos 
serviços prestados 

aos clientes e outras 
partes interessadas 

 

Implementar referenciais 
de Gestão da Qualidade 
das respostas sociais da 
segurança Social, até 
Dezembro 

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. 

Nº de não 
conformidades em 
auditorias  

Consultoria externa 
e interna para a 
aplicação do sistema 
da gestão da 
qualidade  Revalidar a certificação no 

referencial da Qualidade 
EQUASS Assurance: 
European Quality for 
Social Services, até 
Dezembro 

Assegurar a conformidade 
com os critérios do 
referencial da Qualidade 
EQUASS-European Quality 
for Social Services 

Certificação 

Certificar a Organização 
como entidade formadora 

Apresentar candidatura à 
DGERT 

Certificação 
POPH  

DGERT 
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Eixo Estratégico 

 

Inovação e Conhecimento 

 

 

Objectivos estratégicos: 

1 – Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação 
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Prioridades de 
Intervenção 

Objectivos Actividades Indicadores 
Oportunidades e 

Meios 

Desenvolvimento e 

Inovação 

Promover a inovação nos 
modelos e práticas de 
trabalho, até Dezembro 

Alargar as actividades de 
benchmarking 

Nº de Ações  

Entidades 
congéneres e 
Federativas 

Cooperar com outras 
entidades da reabilitação e 
federações  visando o 
desenvolvimento de novas 
metodologias de 
diagnóstico, intervenção e 
discussão de boas práticas 

Nº de participações 
em grupos de 
trabalho 

Participar em 2 projetos 

inovadores e de 

investigação até 

Dezembro 

Estabelecer parcerias de 
desenvolvimento com 
instituições de ensino 
superior. 

Nº de parcerias 
estabelecidas  

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

 

Entidades 
representativas 
(Associações, 
Federações) 

 IPL 

FENACERCI 

Colaborar na criação de 
materiais para aumentar a 
literacia em deficiência 
Intelectual e doença mental 
de crianças e jovens  

Nº de instrumentos 

Conceptualizar 2 práticas 

de Intervenção baseadas 

na Evidência, até 

Dezembro 

Colaborar com CECD Mira 
Sintra na parceria Europeia 
para estudo da adaptação 
de serviços a PCD, a novos 
utilizadores. 

Nº de Ações CECD Mira Sintra  

Programa 
Aprendizagem ao 
Longo da Vida 

Elaborar instrumento de 
avaliação de Inteligência 
Emocional de pessoas com 
Def. Intelectual 

Adaptar Programa de 
Intervenção com pessoas 
com Def. Intelectual para a 
Promoção da Inteligência 
Emocional  

 

 

 

Nº de instrumentos 
IPL 

POPH 

 

 



Orçamento 
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Orçamento 
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Orçamento 
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Parecer do Conselho Fiscal 
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