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INTRODUÇÃO
Compromisso e responsabilidade

A evolução da sociedade e dos mercados nas últimas décadas impõe uma reestruturação constante
das organizações que se reequacionam sistematicamente de modo a adaptar o seu planeamento estratégico
às novas exigências. O processo de planeamento é por isso visto como um pilar de toda a organização e
representa atualmente um momento chave na intervenção da Associação de Promoção Social, Cultural e
Desportiva de Fornos de Algodres (APSCDFA). Todos os anos esta organização se auto propõe a novos
desafios cujo principal objetivo é beneficiar os clientes e todos os utilizadores dos serviços, bem como
desenvolver os recursos humanos e promover valor acrescentado a todos os níveis.
Os objetivos do plano de atividades 2015 pretendem consolidar todo um trabalho que vem no
seguimento da reestruturação imposta pelo desafio dos tempos, nomeadamente a capacitação da
organização, a consolidação das práticas de liderança e gestão, a exploração do compromisso e
responsabilização das pessoas, visando por conseguinte o reforço da sustentabilidade da APSCDFA.
À semelhança do sucedido no ano transato, o presente plano de atividades encontra-se dividido pelos
seguintes eixos:
 Sustentabilidade e inovação – porque os tempos pedem às organizações que se reinventem no
sentido de arranjar estratégias que façam frente às novas exigências dos mercados e que possibilitem
a existência das mesmas;
 Qualidade e melhoria contínua – a satisfação dos clientes, colaboradores e outras partes interessadas
reveste-se de especial importância, já que esta prática contribuiu para a melhoria dos serviços;
 Orientação para os clientes – esta organização compromete-se a continuar a desenvolver um
trabalho ativo junto dos seus clientes, primando por uma intervenção participativa que vá de
encontro às necessidades, potencialidades e expetativas de todos, aumentando os padrões de
qualidade dos serviços;
 Comunicação e marketing – em 2015, a organização pretende reforçar as formas de comunicação
interna e externa, nomeadamente através da renovação da imagem corporativa;
 Gestão de recursos humanos – ao nível dos recursos humanos, a APSCDFA não pretende alterar os
seus quadros de pessoal, no entanto pretende fomentar de forma inovadora a comunicação interna
dos seus recursos humanos;
 Parcerias e abrangência – esta organização pretende continuar a fomentar uma relação de
proximidade com os seus parceiros, aumentando a circulação de informação acerca de atividades
e/ou serviços.
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1. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Abraçar a comunidade

Fundada no ano de 1987, a Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de
Algodres é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), cuja missão “Promover o bem-estar;
fomentar a inclusão” tem sido a base de intervenção ao longo de todos estes anos. A abraçar a comunidade
há mais de 25 anos, esta organização pauta-se pelos seguintes princípios basilares:
- Prestar apoio à comunidade, através de equipamentos sociais cada vez mais adaptados e com
serviços que promovam uma intervenção multidisciplinar e holística, baseados nas necessidades,
potencialidades e expetativas dos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade;
- Adaptar a intervenção à população-alvo, nomeadamente dando apoio a grupos especialmente
vulneráveis e/ou em risco.
- Promover um ambiente de trabalho empoderador, fomentando o desenvolvimento de competências
dos colaboradores, de modo a prestarem serviços de qualidade;
- Ser uma entidade de referência ao nível dos serviços sociais, gerindo a sua intervenção com ética,
profissionalismo e competência.
No sentido de dar respostas às necessidades da população, a APSCDFA possui diversas respostas
sociais distribuídas por polos, que permitem um acompanhamento transversal a todas as idades.

Polo da Infância e Juventude: este polo tem como principal foco as crianças e jovens, desde os 4 meses até
aos 10 anos de idade. Este polo é composto por:
- Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos,
apostando no desenvolvimento integral das crianças, em estreita relação com os pais, estando atentos a
qualquer dificuldade que se manifeste.
- Centro de Atividades e Tempos Livres - ATL (jardim de infância e 1º ciclo): esta resposta social atua
ao nível do jardim-de-infância (3 aos 6 anos) e do 1º ciclo (6 aos 10 anos) em separado. O CATL funciona a
tempo parcial e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se
disponível, a tempo inteiro, na altura de interrupções letivas (férias de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal).

Polo da Terceira Idade: destina-se a pessoas com 65 ou mais anos e pretende dar respostas aos diversos
níveis, desde a institucionalização ao apoio no próprio domicílio. Integram este polo:
- Centros de dia (Fornos de Algodres; Algodres e Queiriz): proporcionam, durante o dia, a satisfação
de necessidades, potencialidades e expetativas dos seus clientes, conservando-os no meio familiar e social,
melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas.
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- Centros de noite (Muxagata e Queiriz): estes equipamentos sociais permitem o acolhimento noturno
e encontram-se dirigidos a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia, permanecem no seu domicílio e
que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite.
- Serviço de apoio domiciliário: tem como principal objetivo auxiliar os idosos no seu contexto
sociofamiliar, garantindo-lhes a continuidade da vida familiar, nas situações de doença ou impossibilidade de
outra ordem, ou indisponibilidade familiar, que habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD encontrase disponível nas localidades de: Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro
e Queiriz.

Polo da Diferença:
- Centro de atividades ocupacionais: pretende dar resposta na área da deficiência, a pessoas com
idade igual ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita ou adquirida. Proporciona aos seus
utilizadores um leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que
através de intervenções grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar
bem como a inclusão social das pessoas que a ele recorrem.

Polo da Inserção Socioprofissional:
- Formação Profissional: esta organização desenvolve formação financiada e não-financiada. Ao nível
da primeira destacam-se os cursos da tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.
Esta organização pretende, através da formação, assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a
curiosidade intelectual sejam estimulados de forma a promover o aumento das competências pessoais e
profissionais da população.
- Gabinete de Inserção Profissional: este gabinete encontra-se a funcionar em estreita parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e suporta a atuação deste 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.

Polo da Saúde e Bem-estar: esta área de atuação visa essencialmente serviços no âmbito da saúde e integra
serviços que pretendem responder às necessidades da comunidade em geral, tais como: fisioterapia,
hidroterapia, hidroginástica, aeróbica, ginásio e relaxamento.
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A nossa 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.

A nossa missão…


Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

O nosso compromisso…


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 clientes. Do ponto de vista do
cliente, a qualidade está associada ao valor e à 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 e 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.

A nossa política da qualidade…



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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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES
A nossa envolvente

ANÁLISE SWOT

Pontos fortes

Pontos fracos

- Certificação da qualidade de serviços pelo
referencial EQUASS – Assurance;
- Bom corpo técnico, em termos de especialização de
recursos;
- Capacidade inovadora da organização;
- Respostas para praticamente todas as faixas etárias
do ciclo de vida;

- Algumas respostas sociais funcionam em edifícios
com condições desadequadas;
- Rede de transportes muito grande o que provoca
muito desgaste de viaturas e seus componentes;
- Dependência do financiamento público;
- Comunicação interna deficitária;
- Problemas de acessibilidades às novas tecnologias
(resistência à adesão às TIC).

Oportunidades

Ameaças
- Redução do financiamento público;

- Possibilidade de investimento nas infraestruturas

organizações se autofinanciarem;

das respostas sociais;

- Sucessivos cortes nos rendimentos familiares, o

- Novo quadro comunitário 2020;
- Construção de lar residencial para pessoas com
deficiência e incapacidade

- Redução dos donativos e da capacidade das

que se traduz num menor poder de comprar;
- Risco da concorrência (abertura de novos lares,
entidades com formação, etc).
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA O ANO 2015
Compromisso anual

Esta organização pretende ao longo de 2015, pautar a sua atuação atendendo aos seguintes pilares:
 Promover a qualidade de vida dos clientes através de uma intervenção individualizada e assente nas
necessidades, potencialidades e expetativas dos clientes/significativos e continuidade das respostas
dos serviços;

 Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade dos serviços, apostando no controlo de consumo e
investimento responsável;

 Manter a certificação da qualidade dos serviços, pelo referencial EQUASS – Assurance;

 Promover a melhoria contínua das condições de trabalho, fomentando o espírito de equipa através de
uma comunicação interna mais eficaz;
 Estreitar relações com os parceiros, fomentando a imagem da organização, bem como uma relação
empática com os mesmos.

De um modo geral, pretende-se continuar a ser uma entidade de referência ao nível dos serviços
sociais, aumentando o seu âmbito de atuação e proporcionando serviços cada vez mais adaptados às
necessidades da comunidade
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4. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES
O nosso desafio

Seguidamente serão apresentados os objetivos gerais e específicos que esta organização se propõe
executar, no sentido de dar continuidade à sua missão.

4.1. DIREÇÃO

A) Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade dos serviços, apostando no controlo de consumo
e investimento responsável, bem como no financiamento pelo novo quadro de apoio comunitário.


Submeter candidaturas a apoios de fundações, empresas e particulares que possibilitem
patrocínios financeiros para os investimentos necessários.



Procurar financiamento para lançar a obra de construção do lar residencial.



Manutenção do número de clientes abrangidos nos acordos de cooperação.



Apresentar candidaturas a projetos inovadores (nunca realizados anteriormente) de modo a
possibilitar a sustentabilidade financeira nas respostas sociais.



Aumentar a área de intervenção da formação profissional, de modo a manter e/ou aumentar os
recursos humanos afetos à mesma.



Reduzir 5% da despesa da organização em termos de aquisição de bens e/ou serviços (conta 62).

B) Continuar a apostar no sistema de gestão de qualidade da organização.


Cumprir os 100 indicadores do referencial EQUASS – Assurance de modo a permitir a revalidação
da certificação.



Cumprir o plano de auditorias internas em pelo menos 75%.



Assegurar o cumprimento de 80% do plano de segurança e saúde da organização.



Cumprir 75% do plano de melhoria contínua.



Obter pelo menos o nível 4, em 70% de clientes na avaliação de satisfação.



Manter o número de reclamações abaixo de 3 por quadrimestre.

C) Promover a qualidade de vida dos clientes através de uma intervenção individualizada e assente
nas necessidades, potencialidades e expetativas dos clientes/significativos e continuidade das
respostas dos serviços.


Cumprir 85% dos planos de atividades socioculturais ao dispor dos clientes.
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Realizar 10% de atividades não planeadas, decorrentes de sugestões das partes interessadas
(clientes, colaboradores e entidades parceiras).



Aumentar ou manter a taxa de participação dos clientes nos questionários de avaliação de
satisfação face ao ano transato.



Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 70%.

D) Promover a melhoria contínua das condições de trabalho, fomentando o espírito de equipa e o
desenvolvimento de competências através de uma comunicação interna mais eficaz.


Dotar todos os colaboradores de competências para utilizar a internet, realizando formação
acerca do tema.



Criar e-mails para os colaboradores da organização de modo a facilitar a transmissão de
informação transversal à organização.



Promover formação interna ou externa para pelo menos 70% dos colaboradores da APSCDFA.



Cumprir pelo menos 90% do plano de reuniões estipulado para a organização.



Obter na avaliação de desempenho uma classificação de Bom, em pelo menos 75% de
colaboradores.

E) Atualizar a imagem da organização e promover a mesma junto à comunidade.


Realizar uma reestruturação da imagem corporativa da APSCDFA, de forma participada.



Manter o jornal da organização de modo a promover a imagem e as atividades realizadas pela
mesma.

F) Estreitar relações com os parceiros, fomentando a imagem da organização, bem como uma relação
empática com os mesmos.


Enviar informação da organização a 80% dos parceiros quadrimestralmente.



Aumentar a participação dos parceiros para 50% no processo de planeamento da organização.

G) Dar seguimento ao projeto CLDS +, implementando as ações planeadas.


Obter uma taxa de execução de 60% no plano de atividades do CLDS +.



Executar 80% do plano de atividades socioculturais do CLDS +.

H) Dinamizar e impulsionar a Universidade Sénior, de modo a proporcionar diversas atividades para a
população sénior, combatendo situações de isolamento.


Promover o aumento de 10% por quadrimestre do número de inscrições na US.
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I)

Cumprir 80% das atividades previstas em plano de atividades socioculturais.

Dinamizar o funcionamento do Centro de Recursos para a inclusão.


Aumentar o número de entidades protocoladas.



Aumentar o número de alunos beneficiários.

4.2. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A) Implementar medidas que visem o aumento de clientes e o uso responsável dos recursos do polo.


Promover o aumento de clientes no polo.



Controlar as saídas dos clientes de forma que as mesmas sejam prontamente colmatadas.

B) Manter a qualidade dos serviços, apostando na melhoria contínua.


Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.



Obter um nível de satisfação de clientes superior ao ano transato.

C) Manter os serviços focados no cliente, de modo a promover uma intervenção holística que vise a
qualidade de vida dos clientes.


Cumprir 85% do plano de atividades socioculturais.



Cumprir 85% do plano pedagógico proposto para a creche.



Realizar 10% de atividades inovadoras no polo, usando os recursos disponíveis.



Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 70%.

D) Promover o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores do polo.


Abranger 70% de colaboradores em formação interna ou externa.



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



Promover o espírito de equipa e cooperativo, planeando e desenvolvendo uma atividades
extraprofissional para todos os colaboradores da organização, aproveitando as sinergias internas.

4.3. POLO DA TERCEIRA IDADE

A) Implementar medidas que visem o aumento de clientes e o uso responsável dos recursos do polo.


Promover o aumento de clientes no polo.



Controlar as saídas dos clientes de forma que as mesmas sejam prontamente colmatadas.
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B) Manter a qualidade dos serviços, apostando na melhoria contínua.


Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.



Obter um nível de satisfação de clientes superior ao ano transato.

C) Manter os serviços focados no cliente, de modo a promover uma intervenção holística que vise a
qualidade de vida dos clientes.


Cumprir 85% do plano de atividades socioculturais.



Realizar 10% de atividades inovadoras no polo, usando os recursos disponíveis.



Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 70%

D) Promover o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores do polo.


Abranger 70% de colaboradores em formação interna ou externa.



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



Promover o espírito de equipa e cooperativo, planeando e desenvolvendo uma atividades
extraprofissional para todos os colaboradores da organização, aproveitando as sinergias internas.

4.4. POLO DA DIFERENÇA

A) Implementar medidas que visem o aumento de clientes e o uso responsável dos recursos do polo.


Promover o aumento de clientes no polo.



Controlar as saídas dos clientes de forma que as mesmas sejam prontamente colmatadas.

B) Manter a qualidade dos serviços, apostando na melhoria contínua.


Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.



Obter um nível de satisfação de clientes superior ao ano transato.

C) Manter os serviços focados no cliente, de modo a promover uma intervenção holística que vise a
qualidade de vida dos clientes.


Cumprir 85% do plano de atividades socioculturais.



Realizar 10% de atividades inovadoras no polo, usando os recursos disponíveis.



Obter uma taxa de execução dos planos individuais de 70%

D) Promover o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores do polo.
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Abranger 70% de colaboradores em formação interna ou externa.



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



Promover o espírito de equipa e cooperativo, planeando e desenvolvendo uma atividades
extraprofissional para todos os colaboradores da organização, aproveitando as sinergias internas.

4.5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

A) Promover a sustentabilidade financeira do polo, através do bom planeamento.


Realizar candidaturas para a dinamização de ações de formação financiadas.



Obter uma aprovação de 70% das candidaturas submetidas.



Obter um custo/hora de formando igual ou inferior a €2,50.



Realizar os pedidos de reembolso de 2 em 2 meses, sem qualquer atraso.



Implementar o plano de formação da APSCDFA, de modo a obter uma taxa de execução de 85%.



Obter uma taxa de volume de formação igual ou superior a 80% na formação não financiada.



Obter uma taxa de volume de formação igual ou superior a 85% na formação financiada.

B) Apostar

na

melhoria

da

qualidade

de

serviços

através

do

cumprimento

dos

processos/procedimentos definidos para a formação, implementando ações de melhoria (corretivas
e/ou preventivas).


Realizar ações de controlo à formação profissional, obtendo menos de 3 não-conformidades em
auditorias internas.



Obter uma taxa de satisfação de 90% de formandos pelo menos no nível 4.



Manter o número de reclamações abaixo de 2, por quadrimestre.

C) Realizar uma intervenção multidisciplinar e holística de modo a promover o desenvolvimento de
competências e a qualidade de vida dos formandos.


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



Manter o número de ocorrências abaixo das 2 por quadrimestre, na formação profissional
promovida por esta organização.



Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 6.2, no mercado laboral.



Motivar os formandos de modo a manter a taxa de desistentes abaixo dos 10%.

D) Promover a capacidade dos recursos humanos, valorizando os mesmo e motivando-os.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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Realizar reuniões periódicas de acompanhamento aos formadores de modo a reduzir as situações
de não-conformidade em documentos.



Obter uma taxa de satisfação de 85% dos formadores pelo menos no nível 4.

4.6. POLO DA SAÚDE E BEM-ESTAR

A) Promover a sustentabilidade do polo, promovendo a adesão de novos clientes.


Manter ou aumentar o número de clientes a usufruir dos serviços externos de fisioterapia, face
ao ano transato.



Manter ou aumentar os clientes na área da atividade física.



Aumentar 3% as receitas do polo face ao ano transato.

B) Realizar um serviço de qualidade, que vá de encontro às necessidades do público-alvo.


Implementar o procedimento de avaliação de satisfação no polo, obtendo um nível igual ou
superior a 4, nos questionários.



Manter o número de reclamações igual ou inferior a 2, por quadrimestre.

C) Apostar na divulgação do polo e dos seus serviços.


Realizar publicações de informações periódicas para divulgação dos serviços ou atividades do
polo.

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

