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INTRODUÇÃO 

 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) são uma realidade multissecular na sociedade 

portuguesa, e encontram-se um pouco por todo o país.  

Durante séculos foram a instância fundamental de proteção social. No entanto, sobretudo a partir do século XX, 

com o advento da previdência e, depois, da segurança social, evoluíram para um papel diferente, mantendo 

embora, e até aumentando, as suas atividades. A mudança traduziu-se, em especial, no facto de o Estado assumir 

a responsabilidade política pela proteção social, mediante a consagração de direitos e a prestação de serviços 

diversos.  

Para esta prestação, o Estado recorreu à participação das IPSS, regulando sua atividade e assegurando-lhes uma 

parte significativa do financiamento. Daí resultou um estatuto que, parecendo ambíguo, foi criativo para o 

desenvolvimento da ação social: As instituições “sentiram-se” contratadas pelo Estado para a prestação de 

serviços que a este competiam; e, ao mesmo tempo, procuraram manter a sua identidade própria, radicada na 

sociedade civil, independentemente do papel do Estado.  

Esta evolução originou três conceções acerca da missão das IPSS: a estatizante, a de autorresponsabilização e a de 

cooperação. A primeira considera o Estado como o responsável pela ação social, que pode, e talvez deva, 

concessionar, no todo ou em parte, às IPSS e a outras entidades; nesta conceção, as instituições configuram-se 

como prestadoras de serviços ao Estado e, em simultâneo, aos seus clientes. Na segunda conceção, as instituições 

consideram-se emanação da sociedade civil e, por isso, vinculadas diretamente à solução dos respectivos 

problemas sociais; porém, desde as fases mais antigas da sua história, sempre se verificou a comparticipação dos  

poderes públicos, no pressuposto de que também eram corresponsáveis por esta dimensão fundamental do bem 

comum. A terceira conceção corresponde à síntese das outras duas: as instituições estão comprometidas, e até 

identificadas, com as pessoas necessitadas, prestam-lhes as ajudas possíveis, com os seus próprios meios, 

requerem a intervenção subsidiária do Estado e assumem-no como co-responsável e regulador. Neste 

entendimento, as instituições não se posicionam face ao Estado, fundamentalmente, na defesa da sua 

viabilidade, mas sim a favor das pessoas necessitadas; e, assim, com estas mesmas pessoas e suas famílias, com o 

Estado, com as comunidades locais e com outras entidades, procuram as melhores soluções possíveis.  

Com a atual crise económica evidenciou-se a significativa fragilidade do modelo de financiamento das IPSS, até 

agora fortemente dependentes das transferências públicas. As restrições nas despesas públicas previstas para os 

anos mais próximos tornam o atual modelo de financiamento insustentável a prazo e impõem às IPSS e à 

sociedade em geral o desafio de encontrarem modelos alternativos de sustentação económico-financeira deste 

sector de vital importância económica e social. 

O vencer deste desafio obrigará, primeiro que tudo, a uma profunda mudança de mentalidades, tanto do lado das 

instituições e suas direções, como do lado da sociedade civil.  
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A sustentabilidade financeira a prazo e até mesmo a sobrevivência de muitas das IPSS passa em larga medida por 

elas serem capazes de encontrar a combinação de estratégias de redução de custos e de aumento das receitas 

próprias que lhes permita atingir o equilíbrio económico-financeiro num quadro de quebra das transferências 

públicas. Por esse motivo, o próximo ano coloca à APSCDFA uma série de desafios que vêm de encontro aos 

princípios orientadores do processo de qualidade implementado os últimos anos. INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, 

MELHORIA CONTÍNUA E ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE, são as palavras de ordem que orientarão a ação desta organização 

no próximo ano. 
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I. A ORGANIZAÇÃO  

 

1.1.  APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

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; 

 

d) 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. 
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1.1.1. Polo da Infância e Juventude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Polo da Terceira Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

- Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência, assegurando o seu encaminhamento adequado.  

 

CATL – 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. 

CATL – ESCOLA 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. 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO - SAD 

 

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: Refeições; tratamento de roupa; limpeza de habitação; cuidados de higiene; convívio / ocupação, etc. 

O Apoio Domiciliário é prestado em doze das dezasseis freguesias do concelho de Fornos de Algodres. 
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1.1.3. Polo da Diferença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE DIA: FORNOS DE ALGODRES, 

ALGODRES, QUEIRIZ, JUNCAIS 

 

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. 

    - Detetar as necessidades dos idosos, com vista ao 

planeamento dos serviços.  

O Centro de Dia assegura, entre outros, os seguintes 

serviços: refeições, convívio e ocupação, cuidados de 

higiene, tratamento de roupas, etc. 

CENTROS DE NOITE: MUXAGATA E QUEIRIZ 

 

O 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. 

 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS - CAO 

 

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 

psico-emocional, 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: 

hidroterapia; ginásio; tecelagem; pintura; carpintaria; fotografia; animação; snoezelen; musicoterapia, etc.  
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1.1.4. Polo da Inserção Socioprofissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS 

 

1.2.1. Recursos Humanos 

 O número de Recursos Humanos da organização mantém-se praticamente imutável, havendo maior 

flutuação apenas ao nível da formação profissional. 

 Atualmente a organização tem ao seu dispor 61 colaboradores (3 destes encontram-se em licença sem 

vencimento e baixa médica), divididos pelos 3 polos e respetivas respostas sociais. O seguinte quadro ilustra a 

disposição de colaboradores por polos. 

 

Resposta social N 

Centro de atividades ocupacionais 13 

Creche 9 

Centro de dia de Fornos de Algodres 5 

Lar de Queiriz 12 

Lar de Muxagata 9 

Serviço de apoio domiciliário 8 

Inserção Socioprofissional 5 

 
61 

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 

habituados.  

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. 

A APSCDFA dispõe de formação nas seguintes tipologias: 2.2 – 

Cursos de educação e formação de adultos; 2.3 – Formações 

modulares certificadas; 6.2 – Qualificação de pessoas com 

deficiência e incapacidade; 6.4 – Qualidade dos serviços e 

organizações. Ainda se encontra disponível formação não 

financiada para colaboradores internos. 

 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – GIP  

 

Gabinete de apoio ao emprego que, em estreita 

cooperação com os centros de emprego ou centros de 

emprego e formação profissional, suportam a atuação 

destes no desenvolvimento de atividades que contribuem 

para a inserção ou reinserção profissional de 

desempregados. 

O principal objetivo deste gabinete é apoiar os 

desempregados na definição ou desenvolvimento do seu 

percurso de inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho, bem como as entidades empregadoras no que 

diz respeito a apoio técnico e financeiro. 
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 Adicionalmente a APSCDFA recebe, sempre que possível estágios profissionais, voluntários e outros 

através de contratos de emprego e inserção, do IEFP. 

 

1.2.2. Recursos Físicos 

 A APSCDFA possui 6 edifícios que abrigam as diversas respostas sociais: creche, CATL jardim-de-infância, 

CATL 1º ciclo; Centro de dia de Fornos de Algodres, Centro de dia de Algodres, Centro de dia de Queiriz, Centro de 

noite de Queiriz, Centro de noite da Muxagata, Serviço de Apoio Domiciliário; Centro de Atividades Ocupacionais 

e Formação Profissional. Ainda possui serviços como: Cantina Social e Gabinete de Inserção Profissional.  

 A organização dispõe ainda de uma frota de viaturas de X veículos, sendo uma delas de transporte 1 

Renault Clio, 1 carrinha Peugeot 206 SW, 2 Renault Kangoo, 2 Renault Master; 1 Renault Space; 1 Jipe da Nissan; 1 

Mercedes Sprinter (adaptada a pessoas em cadeira de rodas) e 1 Mercedes Vito. 

 

1.3. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Valores 

•Qualidade 

•Ousadia 

•Responsabilidade/Compromisso 

•Ética 

•Cooperação 

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. 
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II. LINHAS ESTRATÉGICAS PARA 2014 

 

2.1. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

  

 Numa abordagem estratégica pretendemos sintetizar os pontos fracos e fortes, bem como as 

oportunidades e ameaças para a APSCDFA. Esta perspetiva resultou da análise de questionários aferidos a 

colaboradores, clientes e parceiros e ainda a uma visão sobre toda a envolvente da organização. 

 

A
N

Á
LI

SE
 IN

TE
R

N
A

 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Existência de equipa técnica multidisciplinar;  Relacionamento interpessoal; 

 Boas instalações e equipamentos em termos gerais;  Comunicação interna; 

 Proatividade da direção em busca de financiamentos; 
 Recursos Humanos com baixas habilitações e nível 
socioeconómico; 

 Amplo âmbito de atuação e elevado número de 
respostas sociais; 

 Inexistência de lar residencial para pessoas com 
deficiência; 

 Ampla rota de transportes que abrange concelhos 
limítrofes; 

 As relações com parceiros ainda se encontram aquém 
do que é possível fazer; 

 Organização aberta a ideias inovadoras. 
 Dispersão das respostas sociais o que acaba por ser 
uma limitação à interligação de respostas sociais. 

    

A
N

Á
LI

SE
 E

X
TE

R
N

A
 

Oportunidades  Ameaças 

Inexistência de respostas na área da deficiência; 
 Cortes nas políticas sociais de apoio às populações mais 
vulneráveis; 

 Candidaturas a programas de financiamento 
comunitário; 

 Baixo nível socioeconómico da população; 

 Única creche e CATL´s do concelho; 
 A baixa natalidade tem impacto direto no polo da 
infância e juventude; 

 Aumento dos grupos vulneráveis, especificamente ao 
nível dos idosos. 

 Constante aumento de preços em termos de aquisição 
de produtos essenciais. 
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2.2. EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

 Para o ano de 2014 a APSCDFA compromete-se a seguir a linha que abaixo de apresenta de modo a 

fomentar esta organização no seio da comunidade. Assim as linhas estratégicas definidas que seguidamente serão 

apresentadas estarão presentes ao longo do plano de atividades.  

 

Eixo 1 – Sustentabilidade e Inovação 

Reforçar a consolidação económico-financeira da organização, promovendo projetos e atividades sustentadas e 

inovadoras de modo a criar maior competitividade por parte da organização. 

Promover a sensibilização para a redução e custos em diversas rubricas, face ao ano transato, mantendo a 

qualidade dos serviços. 

Candidatar a organização a projetos/programas de financiamento que apoiem a intervenção da organização. 

 

Eixo 2 – Qualidade e melhoria contínua 

Manter ou aumentar os padrões de qualidade dos vários serviços promovidos pelas respostas sociais, mantendo o 

nível de satisfação dos clientes acima dos obtidos no ano transato. 

 

Eixo 3 – Orientação para os clientes 

Desenvolver atividades/serviços que promovam a qualidade de vida dos clientes, tendo em conta as suas 

necessidades potencialidades e expetativas, de modo a contribuir ativamente para o seu bem-estar e qualidade 

de vida, apostando na participação de todas as partes interessadas. 

 

Eixo 4 – Comunicação e marketing 

Divulgar a imagem organizacional da APSCDFA, fomentando uma boa imagem e comunicação externa e interna, 

promovendo a angariação de novos clientes e dando a conhecer a atuação da organização perante 

clientes/significativos, parceiros e comunidade. 

 

Eixo 5 – Gestão de recursos humanos 

Realizar acompanhamento aos colaboradores de modo a promover a melhoria do seu desempenho ou a motivar 

os mesmos para a execução das suas tarefas. 

Apostar no encaminhamento dos colaboradores para ações de formação de modo a promover o 

aumento/manutenção das suas competências. 
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Eixo 6 – Parcerias e abrangência 

Apostar na promoção e dinamização de parceiras, assumindo um ligação mais estreita com os parceiros, 

promovendo a união de sinergias para realizar uma intervenção mais abrangente
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2.3. PLANO DE ATIVIDADES 

PLANO DE ATIVIDADES GERAL 

        

  
Ano: 2014 

    
        I. DIREÇÃO 

       
OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES INDICADORES 

METAS 

1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1. Promover projetos e 
atividades sustentadas e 
inovadoras de modo a criar 
maior competitividade por 
parte da organização. 

1.1. Requalificar e converter o centro 
de noite da Muxagata em Lar. 

1.1.1. Iniciar as obras de ampliação. 
1.1.2. Realizar o pedido de reconversão. 

% de autos de medição. 20% 40% 40% 100% 

1.2. Converter o Centro de Noite de 
Queiriz em Lar, obtendo a 
homologação necessária, no segundo 
quadrimestre. 

1.2.1. Pedir a conversão do Centro de 
Noite e aguardar parecer positivo. 

Licença de funcionamento 
para lar. 

0 1 0 1 

1.3. Abrir um novo serviço para apoio à 
comunidade "centro de convívio", de 
modo a apoiar a comunidade. 

1.3.1. Dinamização de Centro de Convívio, 
com atividades de ocupação, lazer e 
apoio. 

N.º de clientes. 10 20 30 60 

1.4. Diminuir 3% do gasto em produtos 
alimentares, face ao ano transato. 

1.4.1. Prospeção de mercado. 
1.4.2. Pedidos de orçamentos. 

Comparativo da despesa do 
ano corrente ao ano transato. 

3% 3% 3% 3% 

1.5. Desenvolver uma política de 
(re)negociação de acordos de 
cooperação com a segurança, 
mantendo ou aumentando os acordos. 

1.5.1. Pedir (re)negociação dos acordos 
nos casos das reconversões e manter os 
que já existiam. 

N.º médio de acordos da 
segurança social. 

288 288 288 288 

1.6. Implementar o plano de ação do 
Contrato Local de Desenvolvimento 
Social (CLDS), executando em 85% as 
ações previstas. 

1.6.1. Planear, implementar e 
monitorizar/avaliar o plano do CLDS. 

Taxa de execução do plano do 
CLDS. 

85% 85% 85% 85% 

1.7. Realizar uma prospeção de 
mercado, através de ofícios de modo a 
conseguir projetar-se a obra do lar 
residencial. 

1.7.1. Realização de uma projeção da obra 
que inclua todos os procedimentos  

N.º de ofícios enviados. 2 4 4 10 

 



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 
16 

 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

2. Apostar na qualidade e 
melhoria dos serviços, 
promovendo a satisfação 
de todas as partes 
interessadas. 

2.1. Assegurar a execução de 80% das 
ações previstas no plano de melhoria 
contínua. 

2.1.1. Organização e implementação das 
ações previstas em plano. 

Taxa de execução do plano de 
melhoria contínua.  

80% 80% 80% 80% 

2.2. Realizar auditorias internas de 
acordo com o previsto no plano de 
auditorias internas. 

2.2.1. Implementação do plano de 
auditorias internas. 
2.2.2. Realização de auditorias internas. 
2.2.3. Elaboração de relatório final de 
auditorias e comunicação às partes 
interessadas. 

Taxa de execução do plano de 
auditorias internas. 

80% 80% 80% 80% 

2.2. Manter ou aumentar os níveis de 
satisfação dos clientes face ao ano 
transato. 

2.2.1. Realização dos questionários de 
avaliação de satisfação. 
2.2.2. Elaboração do relatório de 
resultados de avaliação de satisfação 
2.2.3. Divulgação de resultados obtidos. 

Taxa de satisfação dos 
clientes. 

X X 4,58 4,58 

2.3. Manter o nível de reclamações, 
abaixo dos 2 por quadrimestre. 

2.3.1. Prestar serviços conforme o 
designado nos processos da organização. 

N.º de reclamações. 2 2 2 6 

2.4. Cumprir pelo menos 80% do plano 
de segurança e saúde. 

2.4.1. Implementação de ações de acordo 
com o estabelecido em plano de 
segurança e saúde.  

Taxa de execução do plano de 
segurança e saúde. 

20% 50% 10% 80% 

2.4. Rever e cumprir o plano de revisão 
documental dos processos e 
procedimentos da APSCDFA. 

2.4.1. Revisão do cronograma de revisões 
de processos. 
2.4.2. Rever os processos e 
procedimentos de acordo com o plano de 
revisão documental. 

Taxa de cumprimento do 
plano de revisão documental. 

100% 100% 100% 100% 

3. Realizar uma intervenção 
multidisciplinar e holística 

orientada para as 
necessidades dos clientes. 

3.1. Obter uma taxa de execução geral 
de PI´s acima dos 70%. 

3.1.1 Realização de planos individuais. 
3.1.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução geral dos 
Planos Individuais. 

70% 70% 70% 70% 

3.2. Aumentar a taxa de participação 
dos clientes na avaliação de satisfação 
dos clientes, face ao ano transato. 

3.2.1. Realização dos questionários de 
satisfação a clientes. 

Taxa de participação de 
clientes na avaliação de 
satisfação. 

X X 75% 75% 

3.3. Cumprir os planos de atividades 
socioculturais, obtendo pelo menos 
uma taxa geral de 80%. 

3.3.1. Implementação e monitorização 
dos planos de atividades socioculturais. 

Taxa de execução geral dos 
Planos de Atividades 
socioculturais. 

80% 80% 80% 80% 
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4.1. Editar quadrimestralmente um 
jornal/newsletter da organização. 

4.1.1. Dinamização de jornal/newsletter 
corporativo. 

N.º de publicações por 
quadrimestre. 

0 0 0 0 

4.2. Realizar a divulgação de eventos 
com pelo menos 15 dias de 
antecedência. 

4.2.1. Análise atempada de planos de 
atividades de modo a organizar a 
divulgação (tipo, meio) a tempo. 

N.º médio de dias do início da 
divulgação até à data do(s) 
evento(s). 

15 
dias 

15 
dias 

15 
dias 

15 
dias 

4.3. Promover a divulgação da 
organização e dos diferentes serviços, 
através de publicações frequentes nas 
redes sociais e site. 

4.3.1. Publicação de eventos, notícias, 
publicitação de serviços. 

N.º de publicações 
eletrónicas. 

20 30 20 70 

5. Otimizar e rentabilizar os 
recursos humanos, 
oferecendo condições de 
desenvolvimento pessoal 

5.1. Obter na avaliação de 
desempenho uma classificação de 
Bom, em pelo menos 70% de 
colaboradores. 

5.1.1. Implementar o ciclo de avaliação 
de desempenho de acordo com processo. 
5.1.2. Realização de coaching aos 
colaboradores. 
5.1.3. Registo de informações no diário 
do colaborador 
5.1.4. Elaboração dos relatórios finais de 
avaliação de desempenho 
5.1.5. Afixação da pauta final de avaliação 
de desempenho. 

% de colaboradores com nível 
Bom ou Muito Bom na 
avaliação de desempenho. 

70% 
nível 
Bom 

X X X 

5.2. Abranger 60% de colaboradores 
em ações de formação, possibilitando 
o aumento ou manutenção de 
competências. 

5.2.1. Encaminhamento de colaboradores 
para ações de formação, seminários ou 
workshops. 

% de colaboradores a 
beneficiar de ações de 
formação. 

X 30% 20% 50% 

6. Apostar na promoção e 
dinamização de parceiras, 
assumindo um ligação mais 
estreita com os parceiros, 
promovendo a união de 
sinergias para realizar uma 
intervenção mais 
abrangente. 

6.1. Realizar reuniões quadrimestrais 
com parceiros a fim de articular 
melhor as parcerias e tirar maior 
proveito das mesmas. 

6.1.1. Dinamização de reuniões de 
acompanhamento com parceiros. 

N.º médio de reuniões 
realizadas com parceiros. 

4 7 7 18 

6.2. Convidar parceiros para 10% das 
atividades promovidas pela APSCDFA. 

6.2.1. Dinamização de eventos onde haja 
convite de parceiros. 

Taxa de participação de 
parceiros. 

10% 10% 10% 10% 

6.3. Aumentar a taxa de participação 
dos parceiros na avaliação de serviços. 

6.3.1. Questionários de avaliação de 
satisfação de parceiros. 

Taxa de participação na 
avaliação de satisfação. 

X X 65% 65% 
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II. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
   

   
OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES INDICADORES 

METAS 

1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1. Promover a 
sustentabilidade do polo, 
assumindo algumas 
atitudes de contenção, na 
medida do possível sem 
colocar a qualidade dos 
serviços em questão. 

1.1. Adquirir uma carrinha adaptada ao 
transporte de crianças 

1.1.1. Realização de pedidos de 
orçamento. 
1.1.2. Aquisição de carrinha adaptada. 

Carrinha adquirida. X 1 X 1 

1.2. Diminuir os gastos na alimentação 
em 3%, sem comprometer a qualidade 
dos serviços. 

1.2.1. Prevenção de desperdícios. 
1.2.2. Gestão de stocks. 

Despesa com produtos 
alimentares. 

3% 3% 3% 3% 

2. Promover a qualidade 
serviços e 
consequentemente a 
satisfação dos clientes. 

2.1. Manter o nível de reclamações 
igual ou inferior a 2 por quadrimestre. 

2.1.1. Execução de atividades conforme o 
regulamentado. 
2.1.2. Cumprimento das regras 
estipuladas para as respostas sociais do 
polo. 

N.º de reclamações. 2 2 2 6 

2.2. Obter um nível de satisfação 
superior ao obtido no ano transato. 

2.2.1. Realização de questionários de 
avaliação de satisfação. 

Taxa de satisfação de clientes. X X 4,08 4,08 

2.3. Garantir a correta implementação 
das orientações estabelecidas nos 
processos e procedimentos da 
organização, mantendo as não-
conformidades em auditorias abaixo 
das 3. 

2.3.1. Auditorias internas. 
N.º de não conformidades 
obtidas. 

3 X X 3 

3. Utilizar metodologias 
orientadas para o cliente 
com base numa intervenção 
holística, promovendo o seu 
empowerment e 
autonomia. 

3.1. Implementar o plano pedagógico 
na creche, de modo a fomentar o 
desenvolvimento das crianças. 

3.1.1. Organização e implementação das 
atividades de acordo com o plano 
pedagógico estabelecido. 

Taxa de execução do plano 
pedagógico. 

85% 85% 85% 85% 

3.2. Cumprir, pelo menos 85% do plano 
de atividades socioculturais. 

3.2.1. Dinamização das atividades 
previstas em plano de atividades. 

Taxa de execução do plano de 
atividades socioculturais. 

85% 85% 85% 85% 

3.3. Obter uma taxa de execução de 
planos individuais crescente do 1º ao 
3º quadrimestre. 

3.3.1. Elaboração e implementação de 
PI´s. 
3.3.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução de PI´s da 
Creche. 

70% 80% 90% 80% 

3.4. Obter uma taxa de execução de 
planos individuais, acima dos 85%, nos 
CATL´s. 

3.4.1. Elaboração e implementação de 
PI´s. 
3.4.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução de PI´s dos 
CATL´s. 

85% 85% 85% 85% 



Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 
19 

 

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão. 

 

4. Comunicar interna e 
externamente de forma 
eficaz, expondo as 
atividades realizadas no 
polo. 

4.1. Realizar um jornal do polo, com 
objetivo informativo onde sejam 
compiladas diversas notícias 
relacionadas com o polo. 

4.1.1. Compilação de material para colocar 
no jornal do polo. 
4.1.2. Edição e venda do jornal do polo. 

N.º de edições publicadas. 1 1 2 4 

4.2. Enviar para o departamento 
informático notícias ou informações 
relativas ao polo, pelo menos 4 vezes 
por quadrimestre, de modo a estas 
serem publicadas no site e redes 
sociais. 

4.2.1. Elaboração de notícias/informações. 
4.2.2. Envio de notícias/informações para 
o departamento informático para 
posterior publicação. 

N.º de notícias enviadas e 
posteriormente publicadas. 

4 4 4 12 

5. Gerir os recursos 
humanos de forma eficaz, 
rentabilizando os mesmos. 

5.1. Promover reuniões mensais de 
auxiliares e equipa técnica. 

5.1.1. Dinamização de reuniões. N.º de reuniões realizadas. 4 4 4 16 

5.2. Obter um nível de avaliação de 
desempenho de 80% dos 
colaboradores no nível 4 ou 5. 

5.2.1. Avaliação de desempenho. 
5.2.2. Coaching. 

Taxa de colaboradores com 
nível 4 ou 5 na avaliação de 
desempenho 

80% X X 80% 
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III. POLO DA TERCEIRA IDADE 
      

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES INDICADORES 
METAS 

1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1. Promover a 
sustentabilidade do polo, 
assumindo algumas 
atitudes de contenção, na 
medida do possível sem 
colocar a qualidade dos 
serviços em questão. 

1.1. Reconverter os acordos da 
segurança social que existem de centro 
de noite para lar. 

1.1.1. Pedido de reconversão da resposta 
social. 

Protocolo indicativo de 
reconversão. 

1 X X 1 

1.2. Aumentar em 2% o volume de 
mensalidades face ao mesmo 
quadrimestre do ano transato, ao nível 
do SAD. 

1.2.1. Divulgação de serviços. 
1.2.2. Diversidade de atividades/serviços. 

Comparativo do volume de 
mensalidades quadrimestral. 

2% 2% 2% 2% 

1.3. Reduzir 5% dos gastos em 
produtos de higiene e limpeza. 

1.3.1. Controlar o stock de produtos. 
1.3.2. Sensibilização para evitar gastos 
desnecessários. 

Despesa em produtos de 
higiene e limpeza. 

5% 5% 5% 5% 

2. Promover a qualidade 
serviços e 
consequentemente a 
satisfação dos clientes. 

2.1. Manter o nível de reclamações 
igual ou inferior a 2 por quadrimestre. 

2.1.1. Execução de atividades conforme o 
regulamentado. 
2.1.2. Cumprimento das regras estipuladas 
para as respostas sociais do polo. 

N.º de reclamações. 2 2 2 6 

2.2. Obter um nível de satisfação 
superior ao obtido no ano transato. 

2.2.1. Realização de questionários de 
avaliação de satisfação. 

Taxa de satisfação de clientes. X X 4,76 4,76 

2.3. Garantir a correta implementação 
das orientações estabelecidas nos 
processos e procedimentos da 
organização, mantendo as não-
conformidades em auditorias abaixo 
das 3. 

2.3.1. Auditorias internas. 
N.º de não conformidades 
obtidas. 

3 X X 3 

3. Utilizar metodologias 
orientadas para o cliente 
com base numa intervenção 
holística, promovendo o seu 
empowerment e 
autonomia. 

3.1. Cumprir, pelo menos 85% do plano 
de atividades socioculturais. 

3.1.1. Dinamização das atividades 
previstas em plano de atividades. 

Taxa de execução do plano de 
atividades socioculturais. 

85% 85% 85% 85% 

3.2. Obter uma taxa de execução de 
pelo menos 90% nos planos individuais 
do SAD. 

3.2.1. Elaboração e implementação de 
PI´s. 
3.2.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução dos PI´s do 
SAD. 

90% 90% 90% 90% 
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3.3. Obter uma taxa de execução de 
pelo menos 80% nos planos individuais 
dos centros de dia e centros de noite. 

3.3.1. Elaboração e implementação de 
PI´s. 
3.3.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução dos PI´s dos 
centros de dia e centros de 
noite. 

80% 80% 80% 80% 

4. Comunicar interna e 
externamente de forma 
eficaz, expondo as 
atividades realizadas no 
polo. 

4.2. Enviar para o departamento 
informático notícias ou informações 
relativas ao polo, pelo menos 4 vezes 
por quadrimestre, de modo a estas 
serem publicadas no site e redes 
sociais. 

4.2.1. Elaboração de notícias/informações. 
4.2.2. Envio de notícias/informações para 
o departamento informático para 
posterior publicação. 

N.º de notícias enviadas e 
posteriormente publicadas. 

4 4 4 12 

5. Gerir os recursos 
humanos de forma eficaz, 
rentabilizando os mesmos. 

5.1. Promover reuniões mensais de 
auxiliares e equipa técnica. 

5.1.1. Dinamização de reuniões. N.º de reuniões realizadas. 12 12 12 36 

5.2. Obter um nível de avaliação de 
desempenho de 80% dos 
colaboradores no nível 4 ou 5. 

5.2.1. Avaliação de desempenho. 
5.2.2. Coaching. 

Taxa de colaboradores com 
nível 4 ou 5 na avaliação de 
desempenho 

80% X X 80% 
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IV. POLO DA DIFERENÇA 
       

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES INDICADORES 
METAS 

1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1. Promover a 
sustentabilidade do polo, 
assumindo algumas 
atitudes de contenção, na 
medida do possível sem 
colocar a qualidade dos 
serviços em questão. 

1.1. Aumentar a capacidade da 
resposta social e consequentemente o 
acordo com a segurança social. 

1.1.1. Pedido de aumento de capacidade e 
revisão das comparticipações. 

Protocolo de cooperação. 1 X X 1 

1.2. Reduzir 5% do consumo do gasóleo 
de aquecimento. 

1.2.1. Controlo do aquecimento central. 
Consumo de gasóleo de 
aquecimento (em litros). 

5% 5% 5% 5% 

1.3. Diminuir o consumo de água em 
5%. 

1.3.1. Sensibilização para o gasto 
desnecessário de água. 
1.3.2. Técnicas de poupança da água. 

Consumo de água (em m3). 5% 5% 5% 5% 

2. Promover a qualidade 
serviços e 
consequentemente a 
satisfação dos clientes. 

2.1. Manter o nível de reclamações 
igual ou inferior a 2 por quadrimestre. 

2.1.1. Execução de atividades conforme o 
regulamentado. 
2.1.2. Cumprimento das regras estipuladas 
para as respostas sociais do polo. 

N.º de reclamações. 2 2 2 6 

2.2. Obter um nível de satisfação 
superior ao obtido no ano transato. 

2.2.1. Realização de questionários de 
avaliação de satisfação. 

Taxa de satisfação de clientes. X X 4,51 4,51 

2.3. Garantir a correta implementação 
das orientações estabelecidas nos 
processos e procedimentos da 
organização, mantendo as não-
conformidades em auditorias abaixo 
das 3. 

2.3.1. Auditorias internas. 
N.º de não conformidades 
obtidas. 

3 X X 3 

3. Utilizar metodologias 
orientadas para o cliente 
com base numa intervenção 
holística, promovendo o seu 
empowerment e 
autonomia. 

3.2. Cumprir, pelo menos 85% do plano 
de atividades socioculturais. 

3.2.1. Dinamização das atividades 
previstas em plano de atividades. 

Taxa de execução do plano de 
atividades socioculturais. 

85% 85% 85% 85% 

3.3. Obter uma taxa de execução de 
planos individuais, superior a 75%. 

3.2.1. Elaboração e implementação de 
PI´s. 
3.2.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução dos PI´s 75% 75% 75% 75% 
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4. Comunicar interna e 
externamente de forma 
eficaz, expondo as 
atividades realizadas no 
polo. 

4.2. Enviar para o departamento 
informático notícias ou informações 
relativas ao polo, pelo menos 4 vezes 
por quadrimestre, de modo a estas 
serem publicadas no site e redes 
sociais. 

4.2.1. Elaboração de notícias/informações. 
4.2.2. Envio de notícias/informações para 
o departamento informático para 
posterior publicação. 

N.º de notícias enviadas e 
posteriormente publicadas. 

4 4 4 12 

5. Gerir os recursos 
humanos de forma eficaz, 
rentabilizando os mesmos. 

5.1. Promover reuniões mensais de 
auxiliares e equipa técnica. 

5.1.1. Dinamização de reuniões. N.º de reuniões realizadas. 8 8 8 24 

5.2. Obter um nível de avaliação de 
desempenho de 80% dos 
colaboradores no nível 4 ou 5. 

5.2.1. Avaliação de desempenho. 
5.2.2. Coaching. 

Taxa de colaboradores com 
nível 4 ou 5 na avaliação de 
desempenho 

80% X X 80% 
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V. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL 
      

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES INDICADORES 
METAS 

1º Q 2º Q 3º Q Anual 

1. Promover a 
sustentabilidade financeira 
do polo, cumprindo ao 
diligências necessárias. 

1.1. Obter 100% do financiamento nos 
pedidos de reembolso da formação 
financiada. 

1.1.1. Pedidos de reembolso 
% de financiamento atribuída 
nos pedidos de reembolso. 

X 100% 100% 100% 

1.2. Cumprir 85% do plano de formação 
externa e interna. 

1.2.1. Dinamização das ações de formação 
de acordo com o previsto. 

Taxa de execução do plano de 
formação.  

85% 85% 85% 85% 

1.3. Obter um volume de formação 
superior a 85%, na formação 
financiada. 

1.3.1. Controlar o volume de formação 
reunindo estratégias que fomentem a 
assiduidade e previnam desistências. 

Volume de formação 
(financiada). 

85% 85% 85% 85% 

2. Apostar em ações que 
contribuam para a melhoria 
dos serviços prestados, 
visando a satisfação de 
todas as partes. 

2.1. Executar ao longo do ano ações de 
controlo interno à formação 
profissional, verificando a 
conformidade das práticas, mantendo 
abaixo de 3 o n.º de não 
conformidades.  

2.1.1. Ações de checkup aos DTP´s. 
2.1.2. Auditorias internas. 

N.º de não-conformidades. X 3 X 3 

2.2. Obter uma taxa de satisfação de 
85% clientes/formandos pelo menos no 
nível 4. 

2.2.1. Realização dos questionários de 
avaliação de satisfação da formação. 

Taxa de satisfação dos 
clientes/formandos. 

85% 
nível 
4/5 

85% 
nível 
4/5 

85% 
nível 
4/5 

85% 
nível 
4/5 

3. Realizar uma intervenção 
orientada para os clientes, 
colmatando as suas 
necessidades. 

3.1. Obter uma taxa de execução nos 
PI´s de 75%. 

3.1.1. Elaboração e implementação de 
PI´s. 
3.1.2. Monitorização e avaliação de PI´s. 

Taxa de execução de PI´s. 75% 75% 75% 75% 

3.2. Manter o número de ocorrências 
da formação profissional abaixo das 3 
por quadrimestre. 

2.3.1. Utilização de estratégias que 
promovam a motivação dos formandos. 

N.º de ocorrências da 
formação profissional. 

3 3 3 9 

3.3. Manter a taxa de desistentes 
abaixo dos 10%, por quadrimestre, 
utilizando metodologias e estratégias 
que promovam a motivação e a adesão 
dos formandos. 

3.3.1. Utilização de metodologias e 
estratégias de formação motivantes. 

Taxa de desistências. 10% 10% 10% 10% 
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4. Apostar na divulgação 
sistemática do polo, 
promovendo os serviços e 
imagem do mesmo. 

4.1. Enviar ao departamento 
informático pelo menos 1 
notícia/publicação por mês. 

4.1.1. Elaboração e publicação de 
informações/notícias realizadas no polo. 

N.º de notícias enviadas para o 
departamento informático. 

4 4 4 12 

5. Gerir os recursos 
humanos de forma a 
potenciá-los e a interligá-los 
com as orientações 
organizacionais.  

5.1. Obter um nível de desempenho de 
90% dos formadores no nível 4 ou 5. 

5.1.1. Realização de avaliação de 
desempenho dos formadores. 

Resultados da avaliação de 
desempenho de formadores. 

90% 
nível 
4/5 

90% 
nível 
4/5 

90% 
nível 
4/5 

90% 
nível 
4/5 

5.2. Promover reuniões de equipa 
muldisciplinar mensalmente. 

5.2.1. Convocatórias para reuniões. 
5.2.2. Dinamização de reuniões. 

N.º de reuniões realizadas. 4 4 4 12 

5.3. Realizar briefings da formação, ao 
nível da coordenação, para 
planeamentos diversos. 

5.3.1. Realização de briefings. N.º de briefings realizados. 4 4 4 12 

6. Apostar na prospeção de 
parcerias e realizar 
protocolos no âmbito da 
formação profissional. 

6.1. Estabelecer parceria com 
entidades empregadoras disponíveis 
para acolher a formação prática em 
contexto de trabalho e que sejam 
sensíveis à integração de novos 
colaboradores. 

6.1.1. Prospeção de parceiros. 
6.1.2. Realização de protocolos de 
cooperação.  

N.º de protocolos realizados.  24 X X 24 

7. Dinamizar o Gabinete de 
Inserção Profissional de 
modo a ser um serviço ativo 
e disponível para a 
comunidade. 

7.1. Realizar sessões de informação 
sobre medidas de apoio ao emprego, 
de qualificação profissional e de 
reconhecimento, validação e 
certificação de competências. 

7.1.1. Sessões de informação. 
N.º de sessões de informação 
realizadas 

40 40 40 120 

7.2. Dinamizar sessões de apoio à 
procura de emprego. 

7.2.1. Sessões de apoio à procura de 
emprego.  

N.º de sessões de apoio à 
procura de emprego 
realizadas. 

40 40 40 120 

7.3. Receber e registar de ofertas de 
emprego. 

7.3.1. Registo de ofertas de emprego. 
N.º de registos de ofertas de 
emprego. 

7 6 7 20 

7.4. Apresentar ofertas de emprego a 
desempregados.  

7.4.1. Apresentação de ofertas de 
emprego. 

N.º de apresentações 
realizadas. 

18 16 16 50 

7.5. Colocar desempregados em ofertas 
de emprego. 

7.5.1. Apoio à colocação. N.º de colocações efetuadas. 5 5 5 15 
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7.6. Integrar desempregados em ações 
de formação em entidades externas ao 
IEFP, IP. 

7.6.1. Encaminhamento de 
desempregados para qualificação 
profissional. 

N.º de encaminhamentos. 18 16 16 50 

7.7. Realizar apoio na execução de 
candidaturas a medidas de apoio ao 
emprego, a 5 entidades empregadoras 
por quadrimestre. 

7.7.1. Realização de candidaturas e outras 
diligências relacionadas com as mesmas. 

N.º de candidaturas realizadas. 10 10 10 30 
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