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1. APRESENTAÇÃO DA APSCDFA

A Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, fundada em 1987,
é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem por objetivos:
a) Contribuir para a melhoria de condições de vida da população;
b) Planificação, promoção, desenvolvimento, participação e gestão de atividades sociais,
culturais, desportivas, recreativas, beneficência, radiodifusão, formação e aperfeiçoamento
profissional;
c) Promoção das novas oportunidades, nomeadamente tecnologias da informação e
comunicação, igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, bem como
a eliminação de todas as formas de discriminação no exercício das atividades; atividades
ecológicas e de preservação do meio ambiente e de ações de desenvolvimento que
contribuam para o bem-estar das populações;
Organização de colóquios, conferências, seminários das atividades atrás referidas, assim como
apoio na organização de processos e prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás
referidos;” isto de acordo com o artigo 2.º dos Estatutos desta Instituição.

1.1. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

O polo da infância juventude, sito na Rua da Escola, Fornos de Algodres é constituído por três
respostas sociais: Creche; CATL jardim-de-infância e CATL 1º CEB.

- CRECHE
Destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os três anos, tendo
como objetivos sociais:
Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de
segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através
de um atendimento individualizado;
Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades
em todo o processo evolutivo das crianças;
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Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência,
assegurando o seu encaminhamento adequado.

Atualmente, a Creche tem em funcionamento as seguintes salas:
Sala Amarela (berçário), dos 4 meses ao ano;
Sala Azul, do ano aos 2 anos;
Sala Laranja, dos 2 aos 3 anos.

- CENTRO DE ATIVIDADES E TEMPOS LIVRES – JARDIM-DE -INFÂNCIA
Esta resposta social, integra crianças dos 3 aos 6 anos e funciona:
- Almoço – refeitório do jardim-de-infância;
- Atividades – sala de atividades jardim-de-infância.
Esta resposta social tem como objetivo: fornecimento de alimentação conforme as necessidades
do cliente; completar o horário do funcionamento do jardim-de-infância no tempo de afastamento
parcial da família, sendo as suas atividades de carácter sócio lúdico.
Esta resposta social funciona nas interrupções letivas.

- CENTRO DE ATIVIDADES E TEMPOS LIVRES – 1º CEB
Esta resposta social integra crianças dos 6 aos 10 anos e funciona em instalações cedidas pela
Escola 1ºceb de Fornos de Algodres, ou seja, uma sala de atividades.
Esta resposta social tem como objetivo: fornecimento de alimentação conforme as necessidades
do cliente; completar o horário do funcionamento da escola do 1º ciclo no tempo de afastamento
parcial da família, sendo as suas atividades maioritariamente de apoio à elaboração dos deveres
escolares e atividades de carácter sócio lúdico.

1.2. POLO DA TERCEIRA IDADE
Devido ao envelhecimento progressivo e acentuado da população concelhia de Fornos de
Algodres, mostrou-se necessário que esta Organização desenvolvesse um trabalho muito próximo
deste estrato populacional.
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- SERVIÇO DE APOIO D OMICILIÁRIO
O Apoio Domiciliário como principal objetivo prestar ajuda no respetivo domicílio às famílias cujos
membros, por razões diversas, não possa assegurar com normalidade, as tarefas inerentes à vida
familiar.
O apoio domiciliário tem como principais finalidades: facilitar a manutenção de idosos inválidos e
deficientes no seu contexto sócio – familiar, garantindo-lhe desse modo a continuidade da vida
familiar, nas situações de doença ou impossibilidade de outra ordem, dos membros da família que
habitualmente garantam os cuidados do lar.
O apoio domiciliário presta os seguintes serviços:
a) Refeições
b) Tratamento de roupa
c) Limpeza de habitação
d) Cuidados de higiene
e) Convívio / Ocupação
O Apoio Domiciliário é prestado em doze das dezasseis freguesias do concelho de Fornos de
Algodres.

- CENTROS DE DIA
O Centro de Dia é um conjunto de serviços no qual, ou pelo qual
são organizadas atividades agrupadas, que permitem às pessoas
idosas conservar-se no meio familiar e social.
Assim, os Centros-de-Dia pretendem:
Prestar

ao

idoso

o

acolhimento

e

informação

necessários;
Ajudar o idoso a fazer, de forma satisfatória os reajustamentos necessários à aceitação
dos próprios condicionalismos;
Favorecer as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos
etários, prevenindo o isolamento;
Pôr à disposição das pessoas idosas, diversas formas de ajudas adequadas à sua
situação, que não exista na comunidade local e situe no âmbito deste tipo de
equipamento.
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Detetar as necessidades dos idosos, com vista ao planeamento dos serviços.
O Centro de Dia assegura, entre outros, os seguintes serviços:
a) Refeições
b) Convívio e ocupação
c) Cuidados de Higiene
d) Tratamento de roupas
O Centro de Dia assegura, entre outros, os seguintes serviços: refeições; convívio e ocupação;
cuidados de higiene; tratamento de roupas, etc.
Neste momento, esta Organização tem em funcionamento:
Centro de dia de Fornos de Algodres;
Centro de dia Algodres;
Centro de dia de Queiriz;
Centro de dia Juncais.

- CENTROS DE NOITE
Esta Resposta Social destina-se a acolher as pessoas idosas
desintegradas do meio familiar e/ou social não autónomas na
satisfação das suas necessidades básicas e que expressem
livremente a sua vontade de serem admitidas. Tem como
principais objetivos:
- Assegurar a satisfação das necessidades básicas da pessoa: alojamento, alimentação, saúde,
higiene, conforto/lazer,
- Promover a continuidade ou o restabelecimento das relações familiares e de vizinhança,
- Garantir e respeitar a independência, a individualidade, a privacidade e a livre expressão de
opinião,
- Assegurar o tratamento e acompanhamento psicossocial,
- Favorecer os sentimentos de interação, autoestima e segurança
- Contribuir para a estabilização e o retardamento do processo de envelhecimento
Neste momento, esta Organização tem em funcionamento:
Centro de noite da Muxagata;
Centro de noite de Queiriz.
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1.3. POLO DA DIFERENÇA

- CENTRO DE ATIVIDADES O CUPACIONAIS
O Centro de Atividades Ocupacionais é uma resposta social criada
para dar resposta a pessoas com idade igual ou superior a 16
anos de idade e portadoras de deficiência ligeira, moderada e
grave, com baixo nível de autonomia pessoal, social e reduzidas
capacidades de trabalho produtivo.
O principal objetivo desta resposta social é: facultar a
possibilidade de integração social a jovens/adultos, mediante o desempenho de atividades
ocupacionais que visam fundamentalmente assegurar as condições de equilíbrio físico e psicoemocional, pela sua valorização pessoal, aproveitamento e desenvolvimento das suas
competências de realização.
O Centro de Atividades Ocupacionais, dispõe de um vasto leque de ateliers para os seus clientes,
nomeadamente: piscina; ginásio; tecelagem; pintura;

1.4. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

- FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A formação profissional é uma das áreas de atuação da APSCDFA.
Assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a
curiosidade intelectual sejam estimulados, é uma tarefa gigantesca face
aos padrões culturais a que estamos habituamos.
A formação profissional por norma decorre nas instalações do antigo
ciclo, que foram devidamente remodeladas e equipadas de forma a
garantir condições para o desenvolvimento de formação. Possui 2 salas de formação teóricas, 1
sala de formação na área de estética e 1 sala de formação na área informática. As salas têm à
disposição video-projetor, quadro e outro equipamento de apoio pedagógico. O edifício possui
ainda 2 instalações saniárias e uma sala de apoio à formação.
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Tipologia 2.2 – Cursos de Educação e Formação de Adultos - esta tipologia de formação
pertence ao eixo 2 e tem como principal objetivo o reforço da qualificação da população
adulta ativa - empregada e desempregada, contribuindo para o desenvolvimento de
competências críticas à modernização económica e empresarial e para a adaptabilidade
dos trabalhadores. Os chamados cursos EFA têm sido desenvolvidos nesta organização
como forma de proporcionar uma formação de dupla certificação a adultos não
qualificados ou sem qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado de
trabalho e que não tenham concluído a escolaridade básica ou ensino secundário.



Tipologia 2.3 – Formações modulares certificadas - A presente tipologia de intervenção visa
a elevação dos níveis de qualificação dos ativos, garantindo -lhes o acesso a módulos de
formação de curta duração, capitalizáveis, realizados no quadro de um determinado
percurso formativo, com vista à obtenção de uma qualificação correspondente a uma
determinada saída profissional.



Tipologia 6.2 - Qualificação das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Este tipo de
formação é um meio para conseguir dotar as pessoas com deficiência das competências
indispensáveis à obtenção de um emprego adequado às suas capacidades e devidamente
remunerado e reconhecido socialmente.



Tipologia 6.4 – Qualidade dos serviços e organizações – Constituem objetivos da presente
tipologia de intervenção os seguintes: melhorar a qualidade da intervenção das equipas
técnicas das entidades públicas e privadas que desenvolvem programas de reabilitação;
melhorar o desempenho e certificar as organizações que desenvolvem a sua atividade no
âmbito do sistema de prestação de serviços às pessoas com deficiências e incapacidades,
através da atribuição de um certificado de qualidade.

Promover o bem-estar; fomentar a Inclusão
IMP.PG.09

11
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

2. POLÍTICA DA QUALIDADE

A APSCDFA está fortemente comprometida com a implementação da qualidade e melhoria
contínua dos seus serviços e do seu ambiente organizacional, certos de que a excelência se atinge
com o contributo, participação e satisfação de todas as partes interessadas.
Através da sensibilização, motivação e qualificação dos colaboradores, a APSCDFA pretende
prestar um serviço de qualidade, focado no cliente, acrescentando continuamente valor aos
padrões de qualidade de vida do mesmo. Tem ainda como objetivos:
a) Fomentar a satisfação dos clientes, promovendo o ser desenvolvimento de acordo com as
suas necessidades/potencialidades e expetativas, promovendo uma intervenção holística;
b) Contribuir para o desenvolvimento profissional (competências técnicas) dos colaboradores
e integrá-los de forma a sentirem-se parte integrante de todo o sistema organizacional;
c) Consolidar o sistema de gestão participativo, em que todas as partes integrantes (clientes,
significativos, colaboradores, entidades parceiras e outras partes interessadas) possam dar
o seu contributo nas tomadas de decisão;
d) Garantir a confidencialidade e o direito à imagem dos clientes e colaboradores;
e) Promover uma cultura de inovação, impulsionando novas ideias, metodologias e
atividades;
f) Valorizar o trabalho desenvolvido em parcerias, potenciando e captando sinergias;
g) Melhorar continuamente o sistema de qualidade e, consequentemente a prestação de
serviços.

Visão
“A APSCDFA pretende ser uma organização de referência a nível regional na dinamização de
atividades integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em contexto rural, tendo em conta
os vários estratos populacionais que constituem a nossa envolvente.”

Missão
“Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.”
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Valores
- QUALIDADE
Do ponto de vista da Associação, a qualidade associa-se à conceção e desenvolvimento de um
serviço que vá ao encontro das necessidades e especificidades dos nossos clientes. Do ponto de
vista do cliente, a qualidade está associada ao valor e á utilidade reconhecida do serviço, estando
em alguns casos ligada ao preço do mesmo.

- OUSADIA
Procuramos e promovemos soluções inovadoras e integradoras, que fomentem as melhores
soluções para os nossos clientes, antecipando e acompanhando as mudanças da sociedade.

- RESPONSABILIDADE / COMPROMISSO
Pretendemos o cumprimento dos deveres e obrigações dos nossos colaboradores e organização
para com a sociedade em geral, promovendo desta forma, uma sociedade mais justa e inclusiva.

- ÉTICA
Pretendemos a defesa e o respeito pelas diferenças existentes na nossa comunidade, atuando
num princípio de igualdade e de não discriminação. Promovendo ainda a individualidade de cada
um, através da defesa da privacidade, confidencialidade, integridade das partes interessadas.

- COOPERAÇÃO
Partilhamos competências e recursos, mobilizando-os de forma a apresentar soluções ajustadas
aos nossos clientes, num ambiente de parceria e trabalho em rede.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA APSCDFA

Eixo 1 – Sustentabilidade e inovação
A Direção da APSCDFA encontra-se empenhada em criar condições de sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável com uma gestão eficiente dos recursos da organização, com o
propósito de melhorar gradualmente a sua eficiência, envolvendo nestes processos todas as
partes interessadas. Procurar-se-á assegurar formas de financiamento através da manutenção
e/ou revisão de protocolos/acordos com entidades parceiras, elaboração de candidaturas a
diferentes programas de financiamento, prestação de serviços e outros.
- Manter o número de colaboradores;
- Manter protocolos/acordos de financiamento;
- Verificar o custo médio por cliente;
- Controlar a despesa das respostas sociais;
- Realização de novos projetos;
- Dinamização de novas estratégias de acompanhamento pós-formação;
- Abertura e dinamização do Gabinete de Inserção Profissional (GIP);
- Dinamização da comunicação externa da organização;
- Obtenção da certificação pelo referencial EQUASS – Assurance;
- Dinamização de equipas de apoio aos clientes do SAD;
- Realização de atividades extraprofissionais;
- Auscultação de mercados.

– Reconversão Centro de Noite da Muxagata em Lar de idosos e sua Ampliação
Esta Organização tem em funcionamento desde Janeiro de 2009 o Centro de Noite da muxagata,
que possibilitou o apoio a 14 idosos, tendo sido dado primazia aos residentes nesta freguesia.
Foi também celebrado com o Instituto de Seguranaça Social Acordo de cooperação enquanto
Centro de Noite que abrange 5 clientes, mas também este se tem mostrado insuficiente face às
necessidades financeiras desta Resposta Social. Por esse motivo, foi estudado a possibilidade de
aumento da sua capacidade e paralelamente a sua passagem a Lar de idosos, o que permitiria uma
maior rentabilização financeira deste Equipamento.
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Assim, foi já colocado em candidatura um projeto de ampliação que prevê o aumento de camas
para 39.
Desta forma, com este projecto pretende-se atingir as seguintes metas:
i. Aumento da capacidade instalada de institucionalização de idosos em situação de
declarada situação de fragilidade social;
ii. Possibilitar a permanência dos idosos no seu contexto comunitário, o que promove o
seu bem-estar e, simultaneamente, a sua qualidade de vida;
iii. Continuação da implementação de serviços inovadores junto da população idosa (única
organização do concelho que possui serviço de fisioterapia e de ginástica próprio);
iv. Decorrente do facto de possuirmos experiências com determinadas patologias, permitenos a criação de serviços para fazerem face a novas necessidades dos clientes com estas
patologias/demências;
v. Aumento da empregabilidade numa freguesia em que não existem entidades
empregadoras para pessoas do sexo feminino.

Valor Estimado da infraestrutura € 550.000,00 (valor S/IVA)
Valor Estimado dos Equipamentos Móveis € 40.000,00 (valor s/IVA)

- Construção do Lar Residencial de Fornos de Algodres
Atendendo às necessidades dos nossos clientes com deficiência e/ou incapacidade e seus
significativos, esta organização iniciou em 2009 demandas para a construção de um Lar residencial
que pudesse acolher condignamente estes cidadãos, que até ao momento se mostraram
ineficazes.
Promover o bem-estar; fomentar a Inclusão
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Esta construção do LAR RESIDENCIAL de Fornos de Algodres permitirá servir as populações do
concelho de Celorico da Beira, Trancoso que não têm qualquer infraestrutura social na área da
Deficiência. Assim, este Lar além de servir a população do concelho onde se pretende construir, irá
também permitir que as pessoas dos concelhos limítrofes possam recorrer aos serviços que este
equipamento irá prestar, em estreita ligação com o Centro de Atividades Ocupacionais. Além de
permitir a integração de mais colaboradores no seio desta organização.
Desta forma, a presente infraestrutura irá ter as seguintes características:
Área de Implantação: 855,52 m2.
Área Útil: 701,60m2
Cércea: A Cércea dominante é de 4,85m, sendo de 3,26m na zona de acesso ao C.A.O..
Volumetria: 3051,29m3
Número de pisos acima da cota de soleira: 1 Piso (R/Chão)
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0 Piso
Tipologia: Lar Residencial destinado a Deficientes, 14 Quartos
sendo 10 duplos e 4 individuais, destinado a 24 clientes.
Importa ainda realçar que a escolha do local de construção do LAR
RESIDENCIAL não foi aleatória, conjugou uma série de fatores,
entre os quais destacamos:
i.

Possibilidade de implantação de um outro edifício de apoio no terreno onde está a ser
construído o CAO;

ii.

Rentabilização das estruturas através da utilização conjunta entre CAO e LAR RESIDENCIAL
da Cozinha e da Lavandaria, logo este aproveitamento dos meios permite a poupança
efetiva a nível financeiro;

iii.

Rentabilização dos meios logísticos da Organização, através da proximidade física destes
dois edifícios permite a esta organização poupança efetiva a nível financeiro (nos
combustíveis/desgaste das viaturas), portanto esta situação é a mais vantajosa quer a
curto, quer a médio ou mesmo longo prazo;

iv.

Possibilidade de num futuro próximo efetuarmos os ajustamentos necessários da nossa
atividade na área da Deficiência, nomeadamente através da construção de residências
autónomas;
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v.

Possibilidade de serem realizadas atividades relacionadas com a agricultura, sendo esses
produtos para consumo interno da organização.

Assim, após a construção deste lar residencial esta organização espera a continuar com a mesma
política de sustentabilidade dos equipamentos, uma vez que temos de encontrar sempre um
equilíbrio entre dois vetores bastantes importantes: as comparticipações (quer da Segurança
Social, quer dos Clientes) e os Custos (bens, serviços e pessoal). Esta situação já é conhecida a nível
interno da Organização, uma vez que cada Coordenador de cada serviço tem a responsabilidade
de conseguir o controlo efetivo dos custos tendo sempre em linha de conta as receitas apuradas.

Valor Estimado da infraestrutura € 736.000,00 (valor S/IVA)
Valor Estimado dos Equipamentos móveis € 39.208,00 (valor S/IVA)

Eixo 2 – Qualidade e melhoria contínua
A APSCDFA visa alcançar a certificação de qualidade EQUASS, cuja auditoria está apontada para
Março de 2013, bem como realizar candidatura de certificação para a DGERT.
- Alcançar a certificação EQUASS;
- Obter a certificação da formação pela DGERT;
- Garantir uma prestação de serviços com qualidade.

Eixo 3 – Qualidade de vida dos clientes
A APSCDFA baseia foca a sua intervenção no cliente, tentando trazer valor acrescentado ao
mesmo e consequentemente promover a qualidade de vida. Assim, um dos objetivos primordiais
da organização é desenvolver metodologias de intervenção cada vez mais adequados e com
qualidade.
- Fomentar a qualidade de vida, através de intervenção baseada em necessidades,
potencialidades e expetativas;
Promover o bem-estar; fomentar a Inclusão
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- Promover uma intervenção holística;
- Oferecer um leque de serviços adequados e abrangentes, dando resposta às necessidades
dos clientes.

Eixo 4 – Comunicação e marketing
A comunicação da imagem organizacional e comunicação externa, merecem no próximo ano uma
especial atenção, estando previstas várias ações de comunicação e publicitação da APSCDFA,
enquanto poderoso meio de marketing e, consequentemente angariação de clientes.
- Aumentar o número de notícias acerca da APSCDFA;
- Promover a publicitação de serviços.

Eixo 5 – Gestão de recursos humanos
Ao nível dos Recursos Humanos será mantido o número de colaboradores, podendo haver ajustes
ao nível da contratação de acordo com projetos de investimento e necessidades decorrentes da
contratação ou melhoria dos serviços.
- Aumentar a qualificação dos colaboradores;
- Reforçar competências profissionais para aumentar a produtividade;
- Aumentar a motivação dos colaboradores.

Eixo 6 – Parcerias e abrangência
A APSCDFA pretende estabelecer e/ou consolidar parcerias com outras entidades que permitam a
realização de atividades e estabeleçam pontos de articulação entre as áreas de intervenção da
organização e os problemas sociais de maior proximidade na comunidade local, participando
ativamente na construção de uma sociedade mais aberta e inclusiva.
- Fomentar uma intervenção mais holística;
- Estabelecer e/ou manter parcerias com entidades que promovam valor acrescentado;
- Promover a continuidade de serviços.
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1. DIREÇÃO

OBJETIVOS GERAIS

1.1. Promover a sustentabilidade
financeira da organização

1.2. Melhoria dos serviços prestados
pela APSCDFA

1.3. Maximizar a intervenção em prol
dos clientes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual

1.1.1. Reconversão do centro de noite da Muxagata
em Lar.

1.1.1.1. Ampliação do edifício

N.º de autos de medição

20%

30%

40%

90%

1.1.2. Diminuir o n.º de roturas de stocks para menos
de 3.

1.1.2.1. Controlo de gestão de stocks

N.º de ruturas de stocks

1

1

1

3

1.1.3. Manter os acordos com a segurança social,
relativamente ao ano transato

1.1.3.1. Angariação de novos clientes de
forma a substituir saídas

N.º de clientes abrangidos
pelos acordos

288

288

288

288

1.1.4. Realização de auscultação de mercados,
aquando da aquisição de produtos, a pelo menos 3
entidades

1.1.4.1. Auscultação de mercados

N.º de processos de
contratação face às
necessidades de compras

0

0

4

4

1.1.5. Diminuir o gasto em produtos alimentares, em
3%

1.1.5.1. Gestão de stocks e controlo de
gastos desnecessários

Despesa com produtos
alimentares

3%

3%

3%

3%

1.1.6. Assegurar o fornecimento de 150 refeições
diárias (semanais) às escolas.

1.1.6.1. Fornecimento de refeições

N.º de refeições servidas nas
escolas

10000 6000

1.2.1. Realizar auditorias internas de acordo com o
plano definido, cumprindo-o a pelo menos 85%.

1.2.1.1. Auditorias internas

Taxa de execução do plano
de auditorias internas

≥85% ≥85% ≥85%

1.2.2. Obter a certificação da qualidade de acordo
com o referencial EQUASS

1.2.2.1. Implementação do sistema de
gestão da qualidade

Certificação da qualidade
EQUASS

1.2.3. Implementar e cumprir o plano de ações de
melhoria, no mínimo em 85%

1.2.3.1. Implementação de ações de
melhoria

Taxa de execução do plano
de ação de melhoria

1.3.1. Prestar serviços de qualidade mantendo o nº
de reclamações abaixo de 3 por quadrimestre

1.3.1.1. Sensibilização dos colaboradores
para a importância de centrar a prestação de N.º de reclamações
serviços no cliente

1.3.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes
pelo menos no nível 4.

1.3.2.1. Questionários de avaliação de
satisfação
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Média da taxa de satisfação
dos clientes

1

0

9000 25000

0

≥85% ≥85% ≥85%

≥85%
1
≥85%

<3

<3

<3

<9

X

X

≥80%

≥80%
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OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

INDICADORES

1.4. Divulgar a imagem organizacional
e a comunicação com o exterior

1.4.1. Aumentar a divulgação e informação acerca de
serviços, atividades e notícias da APSCDFA

1.4.1.1. Publicação de informações da
APSCDFA, através de publicações em papel,
redes sociais, site, etc.

N.º de publicações realizadas

1.5. Qualificar os quadros da
organização

1.5.1. Realizar ações de formação a 90% dos
colaboradores dos quadros da APSCDFA

1.5.1.1. Ações de formação

% de colaboradores
abrangidos por ações de
formação

1.6.1. Manter o n.º de não-conformidades detetadas
nos relatórios de HACCP, abaixo de 4 por cozinha.

1.6.1.1. Auditoria de controlo de condições
de higiene e segurança alimentar nas
cozinhas da APSCDFA

N.º de não conformidades

1.6.2. Manter o nível de colaboradores abrangidos
pelo controlo de ações de saúde no trabalho

1.6.2.1.Ações de controlo de saúde no
trabalho

1.7.1. Obter a classificação positiva na avaliação de
desempenho, pelo menos de 85% colaboradores

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual
24

24

24

72

30%

30%

30%

90%

64

64

64

<192

Taxa de colaboradores
abrangidos

45%

50%

X

90%

1.7.1.1. Avaliação de desempenho anual

% de colaboradores com
avaliação de desempenho
positiva

≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

1.8.1. Fomentar a participação dos colaboradores da
APSCDFA, através da adesão a atividades
extraprofissionais de 80% dos colaboradores

1.8.1.1. Atividades extraprofissionais

% média de colaboradores
participantes em atividades
da APSCDFA

≥80% ≥80% ≥80% ≥80%

1.8.2. Manter ou aumentar o nível médio de
participantes em reuniões gerais de colaboradores

1.8.2.1. Reuniões gerais de colaboradores

N.º de participantes em
reuniões gerais de
colaboradores

≥50

≥50

≥50

≥150

1.9. Maximizar as relações com
entidades parceiras

1.9.1. Realizar 10% das atividades dos planos de
atividades socioculturais em parceria

1.9.1.1. Atividades socioculturais

Taxa de atividades realizadas
em parcerias

≥10

≥10

≥10

≥30

1.10. Consolidar o funcionamento da
Cantina Social no concelho

1.10.1. Aumentar o número de refeições anuais da
cantina social em 85%,

1.10.1.1. Distribuição de refeições à
população carenciada

Taxa de execução de
refeições

75%

80%

85%

85%

1.6. Assegurar condições de higiene,
saúde e segurança no trabalho

1.7. Melhoria do desempenho dos
colaboradores da organização

1.8. Aumentar o relacionamento
interpessoal de colaboradores da
APSCDFA
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2. POLO DA DIFERENÇA

OBJETIVOS GERAIS

2.1. Assegurar a sustentabilidade
financeira do polo

2.2. Assegurar a qualidade e melhoria
contínua dos serviços prestados

2.3. Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos clientes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual

2.1.1. Diminuir os gastos em produtos de higiene e
limpeza, em 5%

2.1.1.1. Controlo de gastos

Valores despendidos em
produtos face ao ano
transato

5%

5%

5%

5%

2.1.2. Diminuir 2% em gastos Energia e Fluidos

2.1.2.1. Controlo de gastos excluindo gastos
com eletricidade

Valores despendidos na conta
624

2%

2%

2%

2%

2.1.3.1. Atividades de fisioterapia
2.1.3. Aumentar o n.º de clientes de serviços externos,
2.1.3.2. Atividade física (hidroginástica;
em relação a igual período do ano transato
ginásio)

N.º de clientes externos

(+)2

(+)2

(+)2

≥6

2.1.4. Reduzir os gastos em conservação e reparação
de veículos em 10%

2.1.4.1. Gestão de frota

Valores despendidos em
conservação e reparação

2.2.1. Manter o n.º de reclamações dos serviços
abaixo das 6.

2.2.1.1. Utilização de metodologias de
trabalho centradas nos clientes

N.º de reclamações

2

2

2.2.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes
pelo menos no nível 4.

2.2.2.1. Realização de questionários de
satisfação aos clientes

Taxa de satisfação

0%

0%

2.2.3. Proceder ao registo de todas as ocorrências
com clientes detetadas

2.2.3.1. Registo e tratamento de ocorrências

N.º de ocorrências registadas

>16

>16

2.3.1. Realizar e implementar PI´s a 100% dos clientes
da resposta social

2.3.1.1. Implementação de PI´s

% de PI´s de clientes

2.3.2. Cumprir o plano de resposta social a 90%

2.3.2.1. Implementação do plano de resposta Taxa de execução do plano de
social
atividades de resposta social
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≥10% ≥10% ≥10% ≥10%
2

<6

≥80% ≥80%
>16

>48

100% 100% 100% 100%
90%

90%

90%

90%
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OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

INDICADORES

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual

2.4.1.1. Atividades de apoio psicomotor
2.4. Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos clientes

2.4.1. Obter uma taxa de execução de objetivos de
PI´s a pelo menos 70%

2.4.1.2. Atividades de apoio social e
psicológico
2.4.1.3. Outras terapias complementares

Taxa de execução de
objetivos

≥70% ≥70% ≥70% ≥70%

2.4.1.4. Atividades de animação
2.5. Promover a imagem e os serviços
do polo

2.6. Fomentar uma boa gestão com os
colaboradores

2.7. Promover a continuidade de
serviços

2.5.1. Enviar para o departamento de informática,
pelo menos 2 notícias ou informações por
quadrimestre, relativas ao polo

2.5.1.1. Notícias ou publicações

N.º de notícias ou
informações publicadas

2

2

2

>6

2.6.1. Realizar pelo menos uma vez por mês, uma
reunião de equipa com os colaboradores

2.6.1.1. Reuniões de equipa

Atas de reuniões

4

4

4

>12

2.6.2. Manter o número de ocorrências internas
abaixo das 4 por quadrimestre

2.6.2.1. Responsabilização do colaborador
pelo desempenho adequado das suas
funções

N.º de ocorrências internas

4

4

4

<12

2.7.1. Encaminhar e ajudar os clientes a aceder a
serviços externos a APSCDFA, aquando sua
necessidade

2.7.1.1. Marcação de consultas ou outros
serviços necessários ao cliente

N.º de clientes a serem
encaminhados para outros
serviços

4

4

4

12
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3. TERCEIRA IDADE

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES
3.1.1.1. Angariação de novos clientes

3.1. Assegurar a sustentabilidade
financeira do polo

3.2. Assegurar a qualidade e melhoria
contínua dos serviços prestados

3.3. Desenvolver estratégias de apoio
ao idoso em situação de pobreza e/ou
risco

3.1.1. Aumentar o volume das mensalidades em 3%
3.1.1.2. Revisão dos contratos atuais

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual

Volume de faturação da
conta721

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

2

<6

3.1.2. Diminuir os gastos em produtos de higiene e
limpeza, em 5%

3.1.2.1. Controlo de gastos

Valores despendidos em
produtos face ao ano transato

3.2.1. Manter o n.º de reclamações dos serviços
abaixo das 6.

3.2.1.1. Utilização de metodologias de
trabalho centradas nos clientes

N.º de reclamações

2

2

3.2.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes
pelo menos no nível 4.

3.2.2.1. Realização de questionários de
satisfação aos clientes

Taxa de satisfação

X

X

3.2.3. Proceder ao registo de todas as ocorrências com
3.2.3.1. Registo e tratamento de ocorrências
clientes detetadas

N.º de ocorrências registadas

20

20

3.3.1. Criar uma equipa de cuidados de saúde ao
domicílio que apoie os clientes, 1 vez por
quadrimestre

3.3.1.1. Implementação de equipa de
cuidados de saúde

% de clientes abrangidos pela
medida

3.3.2. Sinalizar, com ou sem recurso a entidades
parceiras, idosos cuja situação seja considerada de
risco, de modo a fomentar uma resposta adequada à
situação.

3.3.2.1. Deslocação de equipa para
atendimento domiciliário a clientes do SAD e
à comunidade

N.º de idosos sinalizados

3.3.3. Realizar reuniões de acompanhamento a pelo
menos 90% clientes do SAD, 1 vez por quadrimestre

3.3.3.1. Reuniões de acompanhamento
domiciliário

% de clientes abrangidos por
quadrimestre
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≥80% ≥80%
20

60

≥70% ≥70% ≥70% ≥70%

3

3

3

9

≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
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OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.4.1. Realizar e implementar PI´s a 100% dos clientes
da resposta social

ATIVIDADES
3.4.1.1. Implementação de PI´s

3.4.2. Cumprir o plano de atividades de resposta social 3.4.2.1. Implementação do plano de
a 90%
atividades da resposta social
3.4. Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos clientes

INDICADORES

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual

% de PI´s de clientes

100% 100% 100%

100%

Taxa de execução do plano de
atividades de resposta social

90%

90%

90%

90%

Taxa de execução dos planos
individuais

70%

70%

70%

70%

3.4.3.1. Atividades de apoio psicomotor
3.4.3.2. Atividades de apoio social e
3.4.3. Obter uma taxa de execução de objetivos de PI´s psicológico
a 70%
3.4.3.3. Outras terapias complementares
3.4.3.4. Atividades de animação

2.4. Promover a imagem e os serviços
do polo

2.5. Fomentar uma boa gestão com os
colaboradores

2.6. Promover a continuidade de
serviços

2.4.1. Enviar para o departamento de informática,
pelo menos 2 notícias ou informações por
quadrimestre, relativas ao polo

2.4.1.1. Notícias ou publicações

N.º de notícias ou
informações publicadas

2

2

2

>6

2.5.1. Realizar pelo menos uma vez por mês, uma
reunião de equipa com os colaboradores

2.5.1.1. Reuniões de equipa

Atas de reuniões

4

4

4

>12

2.5.2. Manter o número de ocorrências internas
abaixo das 4 por quadrimestre

2.5.2.1. Responsabilização do colaborador
pelo desempenho adequado das suas
funções

N.º de ocorrências internas

4

4

4

<12

2.6.1. Encaminhar e ajudar os clientes a aceder a
serviços externos a APSCDFA, aquando sua
necessidade

2.6.1.1. Marcação de consultas ou outros
serviços necessários ao cliente

N.º de clientes a serem
encaminhados para outros
serviços

4

4

4

12
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4. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1.1. Diminuir os gastos em produtos de higiene e
limpeza, em 5%

4.1. Assegurar a sustentabilidade
financeira do polo

ATIVIDADES
4.1.1.1. Controlo de gastos
4.1.2.1. Angariação de novos clientes

4.1.2. Aumentar o volume das mensalidades em 3%
4.1.2.2. Revisão dos contratos atuais

4.2. Assegurar a qualidade e melhoria
contínua dos serviços prestados

METAS
1º Q 2º Q 3º Q Anual

Valores despendidos em
produtos face ao ano
transato

5%

5%

5%

5%

Volume de faturação da
conta721

3%

3%

3%

3%

2

<6

4.2.1. Manter o n.º de reclamações dos serviços
abaixo das 6.

4.2.1.1. Utilização de metodologias de
trabalho centradas nos clientes

N.º de reclamações

2

2

4.2.2. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes
pelo menos no nível 4.

4.2.2.1. Realização de questionários de
satisfação aos clientes

Taxa de satisfação

X

X

4.2.3. Proceder ao registo de todas as ocorrências
com clientes detetadas

4.2.3.1. Registo e tratamento de ocorrências

N.º de ocorrências registadas

16

16

4.3.1. Realizar e implementar PI´s a 100% dos clientes
da resposta social

4.3.1.1. Implementação de PI´s

% de PI´s de clientes

4.3.2. Cumprir o plano de resposta social a 90%

4.3.2.1. Implementação do plano de resposta Taxa de execução do plano de
social
atividades de resposta social

4.3. Contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos clientes

≥80% ≥80%
16

48

100% 100% 100% 100%
90%

90%

90%

90%

70%

70%

70%

70%

4.3.3.1. Atividades de apoio psicomotor
4.3.3. Obter uma taxa de execução de objetivos de
PI´s a 70%

4.3.3.2. Atividades de apoio social e
psicológico
4.3.3.3. Outras terapias complementares
4.3.3.4. Atividades de animação
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METAS
OBJETIVOS GERAIS

4.4. Promover a imagem e os serviços
do polo

4.5. Fomentar uma boa gestão com os
colaboradores

4.6. Promover a continuidade de
serviços

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

1º
Q

2º
Q

3º
Q

Anual

4.4.1. Enviar para o departamento de informática, pelo
menos 2 notícias ou informações por quadrimestre,
4.4.1.1. Notícias ou publicações
relativas ao polo

N.º de notícias ou
informações publicadas

2

2

2

>6

4.5.1. Realizar pelo menos uma vez por mês, uma
reunião de equipa com os colaboradores

Atas de reuniões

4

4

4

>12

4.5.2.1. Responsabilização do colaborador
4.5.2. Manter o número de ocorrências internas abaixo
pelo desempenho adequado das suas
das 4 por quadrimestre
funções

N.º de ocorrências internas

4

4

4

<12

4.6.1. Encaminhar e ajudar os clientes a aceder a
serviços externos a APSCDFA, aquando sua
necessidade

N.º de clientes a serem
encaminhados para outros
serviços

4

4

4

12

4.5.1.1. Reuniões de equipa

4.6.1.1. Marcação de consultas ou outros
serviços necessários ao cliente
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5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

OBJETIVOS GERAIS
5.1. Obter a certificação da qualidade
da formação pela DGERT

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.1.1. Desenvolver o processo de acreditação para a
DGERT

5.2.1. Divulgar de ofertas de emprego superiores a 3
por mês
5.2. Retomar o funcionamento do
Gabinete de Inserção Profissional
(GIP) de Fornos de Algodres

5.2.2. Encaminhar 25% de desempregados para
ofertas disponíveis e adequadas

ATIVIDADES
5.1.1.1. Desenvolvimento de procedimentos
que sustentem o processo de acreditação
5.2.1.1. Publicitação de ofertas de emprego
5.2.1.2. Ações de divulgação junto de
entidades empregadoras locais
5.2.2.1. Convocatórias a pessoas em
situação de desemprego em cooperação
com o IEFP

INDICADORES

METAS
3º Q Anual

1º Q

2º Q

Obter certificação da DGERT

1

0

0

1

N.º de ofertas de emprego
divulgadas

12

12

12

>36

Taxa de pessoas
encaminhadas

≥25% ≥25% ≥25%

≥25%

100

100

300

Taxa de execução do plano
de formação para 2013

≥90% ≥90% ≥90%

≥90%

5.2.2.2. Apoio à procura ativa de emprego
5.2.3. Realizar pelo menos 25 atendimentos por mês

5.2.3.1. Atendimento ao público

N.º de atendimento mensal

100

5.3.1.1. Ações de formação modulares

5.3. Implementar o plano de
atividades para o ano 2013

5.4. Promover a melhoria contínua
dos serviços de formação

5.3.1. Executar o plano de formação previsto para
2013 em pelo menos 90%

5.3.1.2. Ações de formação para pessoas
com deficiência e incapacidade
5.3.1.3.Ações de formação não financiadas

5.3.2. Obter um volume de formação de igual ou
superior a 87% de acordo com o previsto nas
candidaturas

5.3.2.1. Execução de ações de formação

Volume de formação

87%

5.4.1. Manter a taxa de satisfação de 80% de clientes
pelo menos no nível 4.

5.4.1.1. Questionários de satisfação

Taxa de satisfação de clientes
de formação

≥80% ≥80% ≥80%
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87%

87%

87%

≥80%
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5.4.2. Executar pelo menos 2 auditorias internas à
formação

5.4.2.1. Auditorias internas

N.º de auditorias internas

5.4.3. Obter pelo menos 85% de taxa de certificação
profissional

5.4.4.1. Implementação de metodologias
adequadas

Taxa de certificação de
formandos

≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

5.4.4. Possuir uma taxa de desistência de formandos
inferior a 20%

5.4.5.1. Utilização de metodologias
pedagógicas desafiantes

Taxa de desistência de
formandos

<20% <20% <20% <20%

5.5. Promover o acompanhamento
pós-formação

5.5.1. Alcançar uma taxa de integração profissional
dos formandos de pelo menos 50%

5.5.1.1. Acompanhamento pós-formação

Taxa de integração
profissional de formandos

≥50% ≥50% ≥50% ≥50%

5.6. Melhorar a divulgação de
formação

5.6.1. Aumentar a divulgação do polo, publicando pelo
5.6.1.1. Publicidade e marketing
menos 3 notícias/informações por mês

N.º de publicações

3

3

3

>9

5.7.1. Realizar reuniões de equipa mensais

5.7.1.1. Reuniões de equipa

Atas das reuniões de equipa

4

4

4

>12

5.7.2. Avaliar o desempenho dos formadores,
garantindo no mínimo o nível 4.

5.7.2.1. Avaliação de desempenho de
formadores

Nível de desempenho dos
formadores

4

4

4

4

5.8.1. Realizar parcerias com empresas locais, de
modo a promover a inserção dos formandos

5.8.1.1. Protocolos de formação prática em
contexto de trabalho

N.º de protocolos

3

3

3

>9

5.4. Promover a melhoria contínua
dos serviços de formação

5.7. Gerir de forma eficaz os recursos
humanos da área

5.8. Estabelecer parcerias para
inserção profissional

Promover o bem-estar; fomentar a Inclusão
IMP.PG.09

1

0

1

2

