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Revisão do Sistema 2015 

INTRODUÇÃO 

Em alinhamento com os anos anteriores, serão apresentados os resultados da APPACDM de 
Coimbra em alinhamento com as dimensões e os 50 critérios do modelo EQUASS (European 
QUAlity in Social Services).  

Serão assim apresentados os resultados globais da organização e, sempre que considerado 
pertinente, comparações de resultados entre unidades/valências (benchmarking interno) e 
com organizações externas (benchmarking externo). Devido ao elevado número de 
organizações os resultados nacionais espelham a média dos resultados de cada grupo. 

A revisão do sistema 2015 serve assim como instrumento capital de análise de resultados e 
do próprio sistema de gestão, contribuindo também com inputs essenciais a montante do 
planeamento  estratégico da organização 2016-19 e do consequente plano anual 2016.  

Relativamente ao benchmarking externo, salienta-se que os resultados apresentados são o 
culminar dos trabalhos realizados ao longo dos últimos anos com organizações nacionais e 
internacionais. O primeiro grupo e doravante apresentado como Grupo FORMEM é 
constituído por 12 organizações com certificação EQUASS Assurance ou Excellence. O 
segundo grupo, denominado de BEEG, é constituído por 11 organizações com certificação 
Excellence. A nível internacional, foram também desenvolvidas ações de benchlearning e 
benchmarking com 2 instituições Europeias de referência nomeadamente JOSEFSHEIM 
Bigge (Alemanha) e PANAGIA Eleousa (Grécia) ambas com certificação Excellence. 

"   "   "  
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A. MISSÃO, VISÃO E POLÍTICA DA QUALIDADE 

A APPACDM de Coimbra, considera que a sua Missão mantêm adequada aos propósitos da 
instituição e à estratégia por ela definida. Como parte integrante destes princípios, a gestão 
analisou também os Valores organizacionais, considerando de igual modo que estes 
continuam a transmitir os ideais e a postura da APPACDM perante os seus clientes e as 
restantes partes interessadas. 

Relativamente à visão e política da qualidade da organização, ambas foram revistas e 
atualizadas já no inicio deste ano 2016 sendo transmitidas aos colaboradores após a sua 
ratificação integral. 

Critério 1 -  A organização define, documenta e implementa a sua visão, missão e valores 
na prestação do serviço.  

Associado ao 1º critério, a APPACDM de Coimbra começa por apresentar um indicador de 
performance macro que reporta a Taxa de Eficácia e Eficiência Organizacional - TEEO 
(versão atualizada em 2015), baseado em “A Leadership Guide for Today's Desabilities 
organizations - Robert Schalock). Esta taxa procura incluir inputs que reflectem de forma 
ponderada resultados da implementação da missão, visão e valores da organização, como: 

- Taxa de  cumprimento do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI ). 

- Taxa de cumprimento do Plano Anual de Atividades (PA). 

- Taxa de Satisfação de clientes (Cl ) 

- Taxa de Satisfação de colaboradores (CO) 

- Taxa de Satisfação das famílias (FA)  

- Variação dos proveitos vs. gastos face ao orçamentado (VPGO) 
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Estes inputs contribuem para a respectiva taxa conforme a seguinte expressão: 

TEEO = ((PI*0,35) + (PA*0,3) + (Cl*0,15) + (CO*0,1) + (FA* 0,1))  +/-   VPGO ) * 100% 

Os resultados obtidos para a respetiva taxa são apresentados no gráfico da fig.1 deste 
relatório. 

Verifica-se uma tendência positiva a cinco anos sendo que o resultado obtido em 2015 
espelha uma recuperação face ao ano anterior. Deverá contudo intensificar-se a 
monitorização do plano anual de atividades, visto ser este input aquele que representa os 
piores resultados particulares. 

Resultados 2015

INPUT RESULTADO

Taxa de Cumprimento do PI 0,89

Taxa de Cumprimento do PA 0,74

Taxa de Satisfação Clientes 0,946

Taxa de Satisfação Colaboradores 0,89

Taxa de Satisfação Famílias 0,96

Variação dos proveitos vs. gastos face ao orçamentado +0,036

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Nenhuma organização reporta este indicador NA 90%
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C1.1 - Taxa de Eficácia e Eficiência Organizacional

2011 2012 2013 2014 2015

89,6%84,3%89,8%
82,0%76,0%

Figura 1



Como segundo indicador apresenta-se a taxa de satisfação da comunidade relativamente à 

importância do trabalho da APPACDM de Coimbra (fig.2), relativo ao questionário anual on-

line, com 67 questionários respondidos em 2015. 

Os resultados da figura anterior espelham um tendência positiva e um novo máximo histórico 
da APPACDM em 2015. A organização cimenta o lugar de liderança quando comparada 
com as organizações congéneres.  

Sendo a Inclusão um objetivo integrante associado à Missão da organização, apresenta-se 
também como indicador de performance a taxa de clientes que melhoraram a sua qualidade 
de vida na dimensão específica da Inclusão Social (fig.3), decorrente da aplicação das 
escalas adoptadas. (FEAPS e San Martin). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C1.2 - Taxa de  Satisfação da comunidade "Como avalia a importância do 
trabalho da organização?"

2011 2012 2013 2014 2015

90%88,5%
94,2%91%92,5% 90%88,3%88,3% 92%

84%
91%87%88%

96,2%93,8%91,6%93,4%
80,5%

APPACDM Coimbra
Panaggia
FORMEM
BEEG

Figura 2

C1.3 - Taxa de Clientes que melhoraram a sua qualidade de 
vida na dimensão da Inclusão Social

2013 2014 2015

70,7%69,0%67,2%

Figura 3



O gráfico anterior apresenta uma tendência crescente. Mais se acrescenta que o gráfico es-

pelha a média global de todas as unidades/centros da organização.  

São de seguida apresentados os resultados de benchmarking interno relativamente ao per-

centil médio de qualidade de vida na mesma dimensão, por centro/unidade, em 2015, figura 

4. 

Do gráfico acima apresentado verifica-se que na dimensão da Inclusão Social existe alguma 
discrepância de resultados sendo o resultado mais baixo em Arganil e o mais elevado 
em.Silvestre. 

Critério 2 - A organização define, documenta e implementa a sua política da qualidade, 
estabelecendo metas da qualidade a longo prazo, e evidencia compromisso com a melhoria 
contínua.  

Para responder ao 2º critério começa-se por apresentar um indicador que procura reflectir a 
eficácia do cumprimento dos objetivos associados a política da qualidade da APPACDM. A 
Taxa de sucesso da Política da Qualidade, fig.5, é calculado através da contribuição de 
inputs que respondem diretamente ao cumprimento dos objetivos mensurareis. A tabela 
seguinte apresenta os objetivos da política da qualidade e o(s) respectivo(s) indicador(es) que 
procura avaliar o seu comportamento. Cada objetivo (indicador associado) contribui com 
20% para o calculo ponderado da taxa. 
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C1.4- Percentil médio global QV na dimensão da Inclusão 
Social-2015

Arganil Montemor S.Silvestre CFPCB Tocha

68,3%
56,2%

72,0%
62,3%

53,5%

Figura 4



 

O gráfico acima apresenta uma tendência crescente, tendo sido obtido em 2015 um novo 
máximo histórico. Relativamente ao benchmarking, a APPACDM é lider perante a média do 
grupo FORMEM, únicos com resultados para o mesmo indicador. Contudo, e uma vez que 
nem todas as organizações utilizam a mesma métrica e têm os mesmos objetivos, a 
relevância é meramente global (do ponto de vista das políticas da qualidade). Estipula-se 
uma meta para 2016 de 92,5% que poderá ser alcançada através de um melhor resultado 
dos objetivos atingidos do plano anual de atividades 2016 (incluido na TEEO). 

Política da Qualidade

Objectivo Resumido Indicador(es) Associado(s)

Taxa cumprimento necessidades e expectativas

Taxa de Cumprimento dos Planos de Inovação

Taxa de eficácia das ações de formação 

% média da avaliação de desempenho Específica

Taxa de cumprimento dos objetivos das Parcerias

Taxa de Eficácia e Eficiência dos Organizacional (TEEO)

"
Trabalhar	na	e	para	a	comunidade,	integrando	e	promovendo	redes	de	parcerias	ativas	no	
sentido	do	exercício	consciente	de	uma	responsabilidade	social	

"

Inovar,	pelo	estudo,	pela	observação,	pelo	questionamento	constante	e	pela	
experimentação	fundamentada,	aprendendo	com	os	resultados	e	tendo	a	capacidade	de	
mudar	o	rumo	quando	necessário.	

"
Garantir	uma	gestão	de	recursos	eficiente	e	eficaz,	que	permita	o	equilíbrio	entre	o	
desenvolvimento	da	atividade	da	organização	

"

Fomentar	o	comprometimento	de	todos	os	colaboradores	com	a	organização,	através	do	
reforço	de	competências	individuais,	da	consciência	da	sua	responsabilidade	pelas	suas	
ações	e	não	ações	

"Promover	a	escuta	ativa	e	contínua	dos	nossos	clientes,	dos	seus	desejos	e	sonhos.		

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 92,5%
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C2.1 - Taxa de sucesso da Política da qualidade

2011 2012 2013 2014 2015

89%
83%88% 91,8%90,8%91,6%87,0%82,9%

APPACDM Coimbra
FORMEM

Figura 5



Como segundo indicador para este critério 2, apresenta-se a taxa de cumprimento dos 
planos de melhoria (fig.6), cujo cálculo é determinado pelo número de objetivos alcançados 
vs. número de objetivos estipulados (nos respectivos planos). 

 

A APPACDM apresenta uma tendência positiva e é lider de benchmarking. Estipula-se uma 
meta de 93% para 2016 que, com uma monitorização mais atenta dos diversos planos de 
melhoria, poderá facilmente ser atingida. 

Seguidamente, na figura 7, é reportado o número de planos de melhoria da APPACDM, e a 
sua evolução ao longo dos últimos 5 anos bem como os resultados de benchmarking.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 93%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º 45
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C2.2 - Taxa de cumprimento dos planos de melhoria.

2011 2012 2013 2014 2015

90%
82%

93%
83%

95%

71,2%
78,2%76%

87%
76%

66%
58%

92,8%92,0%95,0%93,1%
83,7%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura 6

C2.3 - Número de Planos de Melhoria

2011 2012 2013 2014 2015

152326

87
76

66
58

191916

4144
312510

APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim
FORMEM

Figura 7



Não sendo um indicador capital de eficácia, a figura acima, demonstra em termos 
quantitativos as prestações das organizações neste âmbito, sendo claramente de destacar o 
valor do centro Josefsheim (Alemanha).  

Apesar da tendência positivo a cinco anos, será importante para a APPACDM em 2016 
alcançar um resultado que pelo menos iguale o seu valor de 2014. Salienta-se ainda a 
importância da ratificação mais atempada dos respectivos planos de melhoria nas diversas 
unidade e centros. Em 2015 verificaram-se atrasos na formalização de vários planos de 
melhoria, o que prejudica a sua monitorização. 

Termina-se a análise deste critério com a distribuição interna do número de planos de 
melhoria em 2015, entre as unidades/centros (figura 8). 

A discrepância existente nos valores do gráfico anterior, poderá ser discutida em reunião de 
técnicos e coordenadores. 

B. COMUNICAÇÃO 

Critério 3 -  Os clientes, os seus familiares e organizações que utilizem os serviços podem 
dar feedback sobre a sua experiência individual ou colectiva relativamente aos programas e 
serviços prestados.  
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C 2.4- Distribuição dos Planos de Melhoria 2015

Arganil Colégio CRI Montemor CFPCB CAO S.S. Tocha Lar tocha Lar SS Lar MC

1

444

6

9

4

1

5

3

Figura 8



Relativamente ao critério 3, começamos por apresentar o indicador da taxa de participação 
conjunta de clientes e famílias em inquéritos de satisfação uma vez que os inquéritos são 
uma ferramenta capital de recolha de feedback destes stakeholders diretos (fig.9). Importa 
referir que apenas foram entregues inquéritos a clientes capazes de reponder. 

A APPACDM ocupa a posição de liderança do benchmarking e apresenta uma tendência 
positiva a 5 anos, tendo obtido novo máximo em 2015. entende-se que, um reforço no 
retorno dos questionários preenchidos nomeadamente das famílias poderá elevar o valor 
para a meta de 83% em 2016. 

Para segundo indicador foi escolhida a taxa de satisfação de clientes e famílias com as 
oportunidades de participação e envolvimento (fig.10), onde se apresentam também os 
respectivos resultados de benchmarking externo. Devido a terminologia da pergunta ser 
ligeiramente diferente entre CAO e FP foram consideradas essas questões análogas como 
respondendo ao mesmo indicador, sendo assim considerados resultados conjuntos de todas 
as respostas sociais. 

STAKEHOLDER INQUÉRITOS DISTRIBUÍDOS INQUÉRITOS DEVOLVIDOS

CLIENTES 560 526

FAMÍLIAS 628 446

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 83%

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                11

C3.1 - Taxa de participação em inquéritos de satisfação (média de clientes 
e famílias).

2011 2012 2013 2014 2015

41%

0%0%

46%

0%

78%79%79%
68%

75%
82,4%79,0%79,4%77,1%

56,0% APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim

Figura 9



Fica aqui também demonstrada a posição de liderança da APPACDM perante os seus par-

ceiros internacionais de benchmarking. O estipular da meta para 2016 em 96,8% procura  

recuperar para o valor alcançado no ano anterior. 

Como 3º indicador associado ao critério em análise, apresenta-se a Taxa de satisfação das 

famílias sobre a Comunicação com a Organização (fig.11). 

No gráfico anterior, fica novamente demonstrada uma tendência positiva e a posição de lide-

rança de benchmarking. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 96,8%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C3.2 - Taxa de satisfação de clientes e famílias com Oportunidades de 
participação e envolvimento (média de clientes e famílias).

2011 2012 2013 2014 2015

74%
67%66% 61%

55%55%53%53%

96,3%96,7%93,4%94,2%
82,7%

APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim

Figura 10

C3.3 - Taxa de satisfação das famílias sobre a comunicação com a 
Organização

2011 2012 2013 2014 2015

85,76%83,36%82,7% 78%75%
83%

97,3%95,0%93,4%92,4%92,8%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM

Figura 11



Critério 4 -  A organização informa todas as partes interessadas sobre os programas 
disponibilizados e serviços oferecidos.  

Como indicadores associados ao critério 4, a APPACDM começa por apresentar na figura 
12, a Taxa de Satisfação de parceiros com "Informação disponibilizada sobre os serviços da 
Instituição.” Foram recolhidos 70 inquéritos de um total de 120 entregues. 

A APPACDM demonstra um clara posição de liderança e um tendência positiva a 5 anos. 
Contudo, deverá ser desenvolvido um esforço para aumentar a participação dos parceiros 
nos respectivos inquéritos. 

O segundo indicador do critério 4 (fig.13), reporta a Taxa de respostas positivas do inquérito 
à  Comunidade no que concerne: "Conheço os serviços  e respostas da instituição”. Mais 
uma vez se sublinha que o inquérito obteve 67 participações on-line. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C4.1 - Taxa de Satisfação de parceiros com "Informação disponibilizada sobre os 
serviços da Instituição."

2011 2012 2013 2014 2015

88%87%90%86%90% 88%
82%

88%
82%

0%

79%83%
73%73%

99,8%98,5%93,1%92,9%92,1%

APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura 12



A figura 13, atesta um tendência positiva a 5 anos e, quando comparados os resultados com 
a única instituição congénere a avaliar este indicador, a APPACDM demonstra assumir a 
posição de liderança. A APPACDM deverá continuar a investir na divulgação dos inquéritos à 
comunidade, através do facebook, procurando continuar a aumentar a participação nestes 
inquéritos específicos. Desta forma, e com o continuado investimento da divulgação da 
organização, pensa-se que a meta estipulada poderá perfeitamente ser alcançada em 2016. 

C. PLANEAMENTO ANUAL 

Critério 5 -  A gestão da organização estabelece e documenta o processo de planeamento 
anual e o respectivo processo de revisão. 

O processo de planeamento anual da APPACDM encontra-se definido no PG.PC2 -
Planeamento e respectivos procedimentos associados. A revisão deste processo anual, 
encontra descrita no processo PG.PC4 - Avaliação. O planeamento anual 2015 foi aprovado 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 88,5%
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C4.2 - Taxa de Satisfação de comunidade com "Conheço os serviços  e respostas 
da instituição"

2011 2012 2013 2014 2015

82%79%83%
88,1%86,6%

80,6%81,4%80,8%

APPACDM Coimbra
Josefsheim

Figura 13



e monitorizado e a sua avaliação encontra-se espelhada no Relatório Anual  de Atividades 
2015, que poderá ser consultado para uma análise mais detalhada dos seus resultados. 

Como indicadores associados ao critério 5, a APPACDM apresenta dois indicadores macro 
relativos ao plano de atividades de 2015. Contudo, deve-se salientar que o plano de 
atividades para 2016 sofreu algumas alterações relativamente aos eixos de atuação. Os 
eixos do Plano de Atividades 2016 encontram-se em alinhamento com o novo Plano 
Estratégico 2016-2019.  

O primeiro indicador (fig. 14), reporta a taxa de cumprimento dos objetivos do plano anual de 
atividades. 

 

No gráfico acima, verifica-se claramente que a APPACDM de Coimbra, apesar de apresentar 
um tendência positiva, não ocupa um lugar de destaque. Torna-se imprescindível uma 
análise mais cuidada no estipular dos objetivos, mas acima de tudo na sua própria 
monitorização e um maior cuidado no seu acompanhamento, por parte dos respectivos 
responsáveis. 

Como segundo indicador associado ao critério 5, apresenta-se os resultados da 
percentagem de objectivos atingidos em plano anual com desvio temporal negativo (fig.15). 
Este indicador, procura demonstrar a eficiência temporal no cumprimento dos objetivos 
atingidos. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 5º 75%
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C5.1- Taxa de cumprimento de objetivos do Plano anual de Atividades

2011 2012 2013 2014 2015

85%88%85%83%
76%

86%83%82% 78%

61%

31%

88%
75%

89%

73,7%75,0%78,1%
67,0%

73,0%

APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura 14



No gráfico acima, verifica-se uma tendência positiva e, relativamente ao benchmarking 
externo (com a única entidade a reportar este indicador), a APPACDM demonstra liderança. 
O esforço numa monitorização ainda mais incisiva poderá produzir um resultado a rondar a 
meta de 5%, para 2016. 

Adicionalmente, apresenta-se um indicador interno diretamente associado ao Plano anual 
2015 da APPACDM, que procura complementar os dois indicadores supra apresentados. 
Para cada eixo estratégico de 2015, é apresentada a sua respectiva taxa de cumprimento. 

A análise mais detalhada a cada um destes eixo (fig.16), foi realizada no respectivo relatório 
anual de atividades 2015. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 5%
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C5.2 - % de objectivos atingidos em Plano Anual com desvio temporal 
negativo

2011 2012 2013 2014 2015

22%

40%

60%

5,9%5,3%5,2%5,1%10,8%

APPACDM Coimbra
Josefsheim

Figura 15

12,50%

78,57%
71,54%

23,08%

69,57%
62,50%

28,57%

25,00%

14,29%
16,15%

53,85%

13,04%

12,50%

57,14%

62,50%

7,14%
12,31%

23,08%
17,39%

25,00%
14,29%

Liderança	Estratégica Qualidade,	 Inovação	e	
Desenvolvimento

Qualidade	da	Intervenção	de	
Respostas	e	Serviços

Gestão	de	Competências Relação	com	a	Sociedade	e	
Internacionalização
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Infrastruturas

Gestão	Para	a	
Sustentabilidade

C5.3 - Taxa de Cumprimento por Eixo Estratégico

Atingidos Parcialmente	Atingidos Não	Atingidos

Figura 16



Critério 6 -  O Plano inclui: 

• Objectivos/metas anuais 

• Atividades a desenvolver para atingir os objectivos/metas anuais  

• Monitorização do desempenho da organização no cumprimentos dos seus objectivos/metas anuais 

• Prazos e procedimentos para análise e revisão 

Os indicadores que avaliam o comportamento do critério 6 são os mesmos que já foram 
reportados no critério anterior (C5.1 e C5.2). Adicionalmente, é utilizado como indicador a 
taxa de sucesso dos objetivos intervencionados na monitorização  semestral  do Plano Anual 
de Atividades.  

Este indicador (fig. 17), procura reflectir a pertinência da monitorização atempada dos 
eventuais desvios detetados e avaliar a eficácia dessa mesma intervenção. 

O indicador espelha uma tenderia positiva. Contudo a sua eficácia tem vindo a perder valor 
no últimos dois anos. A pertinência da monitorização mais cuidada dos objetivos, bem como 
dos respectivos responsáveis é de capital importância. A meta de 35% para 2016 poderá ser 
atingida caso exista um maior cuidado no acompanhamento dos objectivos do plano, pelos 
respetivos responsáveis. O momento do planeamento anual poderá também ser reflectido 
em reunião equipa, no que concerne ao número de objetivos eventualmente exagerado, à 
sua especificidade e eventualmente à sua tangibilidade. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

— NA 35%
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C6.1 - Taxa de sucesso dos objetivos intervencionados na 
monitorização  semestral  do Plano Anual de Atividades

2011 2012 2013 2014 2015

28,6%29,1%29,9%
23,8%

19,1%

Figura 17



D. CONTRIBUTO PARA A SOCIEDADE 

Critério 7 -  A organização demonstra o seu sucesso na satisfação das necessidades e 
expectativas da sociedade.  

O critério 7 é avaliado segundo três indicadores de performance relacionados com a 
sociedade.  

A APPACDM de Coimbra inclui, a nível estratégico e de planeamento anual, um dimensão 
específica para a Relação com a Sociedade e Internacionalização. Para esta dimensão, são 
estipulados objetivos específicos que são monitorizados e avaliados regularmente. 

O primeiro indicador reporta-se à taxa de cumprimento dos objetivos associados ao eixo da 
Relação com a sociedade e Internacionalização (fig.18). 

 

Verifica-se uma tendência a 5 anos positiva. A APPACDM espera, já para 2016 uma taxa de 
cumprimento bastante superior neste eixo especifico, que foi penalizado nos dois anos 
anteriores devido essencialmente aos objetivos associados com a internacionalização, que 
se esperam alcançar integralmente no próximo ciclo anual. Assim, estipula-se uma meta que 
procure obter um novo máximo histórico para o proximo ano. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

— NA 85,5%
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C7.1 - Taxa de Cumprimento dos objetivos associados ao eixo 
estratégico "Relação com a Sociedade e Internacionalização"

2011 2012 2013 2014 2015

76,1%75,6%
85,0%

68,0%67,2%

Figura 18



Como segundo indicador, apresentam-se os resultados associados a uma questão 
específica do inquérito on-line à comunidade, acerca da importância do trabalho 
desenvolvido pela organização. Este indicador já foi analisado em C1.2.  

 

Sublinha-se que este resultado já foi analisado em C1.2, na página 6 deste relatório. 

Para terceiro indicador, apresenta-se a taxa de satisfação global da sociedade (fig.20), 
determinada também, com base na satisfação dos inquéritos anuais on-line à comunidade. 
Sublinha-se novamente que foram respondidos, no ano 2015, um total de 67 questionários. 

Verifica-se também uma tendência crescente embora exista um decréscimo do resultado em 
2015 face ao ano anterior, contudo não foram apuradas sugestões ou reclamações nos 
inquéritos menos positivos, capazes de identificar medidas de melhoria a implementar. 
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C7.2 - Taxa de  Satisfação da comunidade "Como avalia a importância do 
trabalho da organização?"

2011 2012 2013 2014 2015

90%88,5%
94,2%91%92,5% 90%88,3%88,3% 92%

84%
91%87%88%

96,2%93,8%91,6%93,4%

80,5%

APPACDM Coimbra
Panaggia
FORMEM
BEEG

Figura 19

C7.3 - Taxa de Satisfação Global da Sociedade (on-line)

2011 2012 2013 2014 2015

96,1%98,5%94,1%95,8%
86,0%

Figura 20



Critério 8 - A organização demonstra a sua responsabilidade social através de iniciativas 
que contribuem para a sociedade.  

A APPACDM continua a desempenhar um papel fundamental na desmistificação da 
deficiência intelectual na comunidade, contribuindo diariamente com uma actuação pró-ativa 
na mudança de mentalidades, nomeadamente através da realização de inúmeras iniciativas 
de responsabilidade social. O reconhecimento da comunidade e sociedade em geral está 
patenteado quase que diariamente nos órgãos de comunicação social, nas relações e ações 
desenvolvidas com os parceiros e comunidades locais, na inserção de clientes no mercado 
de trabalho ou em actividades para, na e com a comunidade, na visibilidade crescente da 
organização e dos seus clientes, entre muitos outros inputs. 

Como indicadores associados ao critério em análise, começamos por analisar o número  de 
acções de divulgação e sensibilização na comunidade (fig. 21) . Este indicador encontra-se 
associado a eventos e atividades comunitárias e sociais, realizadas na comunidade ou para a 
comunidade. Estas sessões são desenvolvidas em todos os sites e unidades, a fim de 
mostrar e divulgar práticas e atividades da organização em vários contextos: trabalho, artes, 
desportos, eventos comunitários, entre muitos outros. 

Através do gráfico é possível verificar uma clara tendência positiva e um posição de liderança 
destacada. A APPACDM tem vindo a desenvolver, com particular enfoque nos últimos 2 
anos, uma forte dinâmica de acções nos diversos centros e unidades. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C8.1 - Nº de acções de divulgação e sensibilização na comunidade.

2011 2012 2013 2014 2015

3738
24 19191600

130123

54
68

53

APPACDM Coimbra
Panaggia
FORMEM

Figura 21



Como segundo indicador, apresenta-se um resultado decorrente da aplicação dos inquéritos 
de satisfação à sociedade, relativo  ao contributo da organização para uma sociedade mais 
inclusiva. (figura 22).

O reconhecimento da comunidade é bastante elevado, tendo a APPACDM demonstrado um 
crescimento sustentado nos últimos cinco anos. A posição de liderança de benchmarking 
tem sido, também ela consistente, sendo a CERCIGUI com 91% (Grupo FORMEM), a 
instituição com valores mais aproximados em 2015. Atendendo a linha de tendência, ao 
continuo investimento da organização nas suas práticas inclusivas,  e à partilha continuada 
destas ações no meios de comunicação, é expectável que se possa atingir uma valor de 
93,5% para o ano de 2016. 

O próximo indicador, na figura 23, apresenta o número de atividades realizadas com clientes 
em contexto comunitário (na sociedade). O “marcar presença” de forma consistente e 
continuada na comunidade, nomeadamente através da realização de atividades com clientes 
neste contexto, é também um forma de integração e de inclusão. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 93,5%
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C8.2 - Taxa de  Satisfação da comunidade "Como avalia  o contributo da 
organização para uma sociedade mais inclusiva?"

2011 2012 2013 2014 2015

89,0%88,0%89,0%88,0%85,0% 85,7%84,5%81,7%
93,2%91,8%91,6%90,0%88,0%

APPACDM Coimbra
FORMEM
BEEG

Figura 22

C8.3 - Nº de actividades realizadas com os clientes na sociedade

2011 2012 2013 2014 2015

260

173189
170

102

APPACDM Coimbra

Figura 23



Outro indicador que consideramos pertinente, encontra-se associado a uma das formas de 
comunicação da organização com a comunidade. As ações e atividades da organização, 
nos mais diversos centros e unidades, são reportadas de forma continuada na página 
institucional do facebook. A importância deste mecanismo de comunicação é enorme uma 
vez que a APPACDM conta com aproximadamente 10.000 “likes” e que cada publicação 
tem um alcance atual médio que supera as 1200 pessoas (fig. 24). A comunicação é 
também uma ferramenta poderosa na demonstração das diversas ações desenvolvidas pela 
organização, no seu papel social. 

Verifica-se, no gráfico acima, um aumento significativo no ano de 2015 que teve a ver com 
um claro investimento nas comunicações e publicações realizadas pelas equipas e respetivo 
departamento de imagem da organização. 

E. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Critério 9 - A organização tem uma política de recrutamento e retenção que promove a 
selecção de profissionais qualificados baseada nos conhecimentos, capacidades e 
competências requeridos. 

No final do ano 2015, APPACDM contabilizava, entre pessoal com vinculo permanente e não 
permanente, um total de 234 colaboradores. Os primeiros gráficos apresentados, procuram 
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C8.4 - Alcance médio das publicações na página do facebook (média 
anual de pessoas alcançadas por publicação)

2011 2012 2013 2014 2015

1 208

894
987

803
685 APPACDM Coimbra

Figura 24



balizar a distribuição desses colaboradores quanto ao género (fig.25), habilitações literárias 
fig. 26) e idade (fig.27) 

Continua a verificar-se um predominância do sexo feminino sendo que o declive da linha de 
tendência das mulheres continua a ser superior ao declive dos homens. 

 

Verifica-se um claro aumento de colaboradores com o ensino secundário e com ensino 
superior, ao longo dos últimos 3 anos, tendo a classe de Staff com Ensino Superior 
superado as restantes no último ano de 2015. 
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Distribuição de Colaboradores  - Género

2013 2014 2015
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169163

465143

Homens
Mulheres

Figura 25

Distribuição de Colaboradores  - Habilitações Literárias

2013 2014 2015
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5449
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53 545150
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Figura 26

Distribuição de Colaboradores  - 
Faixa Etária
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Figura 27



Na figura acima (fig.27) verifica-se que a faixa etária mais representativa é a dos 50 aos 59 
anos com 38%. Contudo, e comparativamente com o ano de 2014, a organização registou 
um aumento de colaboradores das faixas dos 20-29 (+2,1%)  e dos 30-39 (+2,2%). Por 
outro lado registou-se uma diminuição de colaboradores nas restantes faixas, conforme se 
pode atestar no gráfico da figura seguinte (fig.28) 

 

Diretamente associado ao critério 9, a APPACDM analisa como primeiro indicador de 
performance a taxa de colaboradores com vinculo contratual permanente (fig.29), 
procurando responder à retenção de colaboradores. 

 

Verifica-se um tendência positiva a cinco anos e uma posição de vice-liderança. Face ao 
contexto socioeconómico do país, não é possível estipular uma meta para 2016. Contudo a 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

CERCIGUI (grupo FORMEM) 2º —
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Variação de colaboradores por faixa etária 2014 vs.2015
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Figura 28

C9.1 - Taxa de colaboradores efectivos (com vinculo contratual permanente)

2011 2012 2013 2014 2015

82%77%76%80%80%
86%87%89%

43%

74%73%
83,3%82,7%77,5%75,8%76,5%

APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura 29



organização continua a esforçar-se para reter o seu STAFF como foi o caso dos 
colaboradores do CRI que passaram a integrar os quadros da organização. 

Para segundo indicador de performance neste critério, foi identificada a taxa de 
colaboradores com habilitação superior (fig.30), procurando demonstrar a preocupação 
organizacional no recrutamento, retenção e promoção de profissionais qualificados. 

Comparativamente com os dois grupos nacionais de benchmarking a APPACDM patenteia 
um posição de liderança, com particular destaque no último ano de 2015. Com a absorção 
nos quadros (essencialmente) dos colaboradores de CRI a APPACDM destaca-se dos dois 
grupos, registando também uma tendência positiva. Com a contratação eventual de novos 
colaboradores e a obtenção do grau de licenciado de outros (internos), é expectável atingir o 
objetivo de 30% já em 2016. 

O terceiro indicador C9.3, reporta-se a taxa de rotatividade do staff (fig. 31), conforme 
reportado em relatório único. Este indicador avalia a flutuação dos colaboradores entre 
entradas e saídas anuais. Importa também salientar que esta taxa é associável ao critério em 
análise na vertente da retenção de pessoal. A figura seguinte, avalia o comportamento da 
organização nos últimos 5 anos. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 30%
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C9.2 - Taxa de colaboradores com habilitação superior

2011 2012 2013 2014 2015

25%25,5%26,5%27,5%
25% 25%24%24%22%21%
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APPACDM Coimbra
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Figura 30



O resultado da linha de tendência é positivo uma vez que se pretende um taxa de 
rotatividade tão baixa quanto possível. Contudo, a APPACDM apresenta-se aquém da 
instituição congénere alemã (Josefsheim) e de duas congéneres portuguesas (ASSOL e 
CERCIGUI). É de salientar que o mau resultado do ano anterior ficou a dever-se a uma ação 
positiva (contratação dos colaboradores do CRI) o que levou ao aumento do resultado. 
Prevê-se que para o ano de 2016, este resultado ronde os 8,5%. 

Critério 10 - A organização actua em conformidades com a legislação nacional obrigatória, 
proporcionando condições de trabalho apropriadas, um nível de qualificação e número de 
colaboradores adequado e acordado, e uma recompensa apropriada para e funcionários. 

Como primeiro indicador associado ao critério 10, começamos por apresentar o rácio de 
colaborador por cliente (fig.32). Este indicador permite aferir da adequabilidade do número 
de colaboradores perante os resultados das organizações congéneres. O resultado é 
calculado mediante a razão entre número total de colaboradores e o número total de 
clientes.  

Importa ainda salientar que a APPACDM cumpre com os acordos estabelecidos com as 
entidades financiadoras neste capítulo.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 4º 8,5%
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C9.3 - Taxa de rotatividade de colaboradores (Relatório Único)

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 31



Conforme se constata na figura anterior, a APPACDM alcançou a posição de liderança face 
ás instituições congéneres. O último ano regista um novo máximo histórico e cimenta 
também uma linha de tendência positiva.  

Para segundo indicador do critério em análise, apresenta-se a taxa de incidência de 
acidentes de colaboradores, conforme reportado em relatório único (fig. 33). 

 

A APPACDM apresenta uma linha de tendência negativa (resultado positivo), obtendo a 
segunda posição do grupo de benchmarking. É previsível a continuidade da linha de 
tendência ficando previsão de 2% como objetivo para 2016. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 2º 2%
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C10.1 - Rácio de colaboradores por utente
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0,200,190,200,180,18

0,310,310,310,320,34
0,39

0,310,290,30
0,33

APPACDM Coimbra
Panagia
BEEG

Figura 32

C10.2 - Taxa de Incidência de Acidentes Staff - por cada 100
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Figura 33



Como indicador adicional apresenta-se a taxa de satisfação de colaboradores com as 
condições de Segurança e Higiene no Trabalho (fig. 34), cujos inquéritos tiveram uma taxa de 
participação global de 89,9%. 

 

O gráfico acima demonstra uma tendência claramente positiva na satisfação  com as 
condições de segurança e higiene no trabalho. A APPACDM ocupa também uma posição de 
liderança destacado desde 2011. 

F. QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RH

Critério 11 - A organização dá formação a todos os seus colaboradores com base num 
plano de formação e desenvolvimento, e avalia a eficácia dessa formação.  

O primeiro indicador do critério 11, reporta a taxa de eficácia das ações de formação, sendo 
calculado através da razão entre o número de objetivos atingidos nas apões desenvolvidas 
sobre o número total de objetivos estipulados a montante (fig.35). 

STAKEHOLDER INQUÉRITOS DISTRIBUÍDOS INQUÉRITOS DEVOLVIDOS

COLABORADORES 219 197

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 88%
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C10.3 - Taxa de satisfação dos colaboradores com as condições de 
Segurança e Higiene no trabalho 

2011 2012 2013 2014 2015

77%
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52%57%60%
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APPACDM Coimbra
Josefsheim
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Figura 34



 

Verifica-se do gráfico anterior uma tendência positiva, sendo a APPACDM a organização 
com melhor valor de benchmarking. O próximo ano de 2016 terá um plano de formação a 
cargo de uma empresa externa sendo expectável que a taxa de cumprimento das ações em 
2016 possa atingir, no mínimo, o objetivo estipulada na tabela. 

Para segundo indicador, avalia-se a taxa de cumprimento do plano anual de formação (fig. 
36). Este valor é calculado mediante o número de ações realizadas face ao numero de ações 
previstas em plano. 

Apesar da tendência positiva, a APPACDM de Coimbra encontra-se longe de uma posição 
de destaque no benchmarking. A taxa de cumprimento do plano de formação é claramente 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 98,5%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 4º 90%
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C11.1 - Taxa de eficácia global das acções de formação (objetivos 
atingidos vs. estipulados)
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Figura 35

C11.2 - Taxa de cumprimento do plano anual de formação
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Figura 36



um vector que carece de melhoria para 2016. Para tal, como foi referido no indicador 
anterior, a APPACDM contratou uma empresa externa para a execução do plano e formação  
para 2016, prevendo-se que, com esta medida, um aumento da eficácia de concretização 
das ações planeadas. 

Como terceiro indicador do critério 11, apresenta-se na figura 37, a taxa de  colaboradores 
envolvidos no plano anual de formação, conforme reportado em relatório único. 

 

A APPACDM apresenta uma tendência positiva mas encontra-se aquém da posição de 
liderança do grupo. Conforme relatado nos dois indicadores anteriores, espera-se com a 
contratação de empresa externa especializada, um aumento de colaboradores envolvidos no 
plano de 2016. 

O último indicador associado ao critério 11 reporta ao número médio anual de horas de 
formação por colaborador (fig. 38). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APC Faro 85% (BEEG) 3º 70%
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C11.3 - Taxa de  colaboradores envolvidos no plano anual de formação
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Figura 37

C11.4 - N.º médio de horas de formação realizadas por colaborador
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Figura 38



Este indicador reflete um resultado francamente negativo. A tendência é decrescente e a 
APPACDM encontra-se numa posição francamente baixa, quando comparado com as 
organizações de benchmarking nacional. Mais uma vez se espera que em 2016, o número 
de horas de formação suba para perto das 20h, em virtude das razões já mencionadas nos 
indicadores precedentes. 

Critério 12 - A organização define os requisitos de competência na descrição das funções e 
responsabilidades dos colaboradores e avalia-os anualmente. 

Deve-se começar por salvaguardar uma clara melhoria no cumprimento do procedimento 
especifico associado à avaliação de desempenho, quando comparado com o ano 2014, 
onde se registaram consideráveis atrasos no cumprimento dos timings previstos. 

Para primeiro indicador do critério 12, apresenta-se a média global obtida na avaliação 
específica de competências do colaborador (fig.39). Esta vertente da avaliação encontra-se 
associada à descrição da ficha de funções dos colaboradores. 

 

Neste indicador, a APPACDM de Coimbra é lider de benchmarking e apresenta um tendência 
crescente a cinco anos. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

ASSOL 48h (FORMEM) 6º 20h

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 89%
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C12.1 - Média Global obtida na avaliação específica de competências do 
colaborador

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 39



Espera-se que, com a revisão e atualização de algumas funções dos colaboradores, este 
resultado possa ainda ser melhorado para o ano de 2016, prevendo-se um valor de 89%. 

O segundo indicador do critério 12, reporta a taxa de colaboradores que obtêm uma média 
de desempenho igual ou superior a Bom (fig.40). Entende-se que uma organização como a 
APPACDM deve esperar não menos do que um desempenho de Bom dos seus 
colaboradores, sendo este um requisito de capital importância para uma prestação de 
serviços de excelência. 

 

Verifica-se uma linha de tendência ligeiramente positiva (m=0,002). A APPACDM regista 
neste indicador uma posição de liderança face ás organizações que compõem o grupo da 
FORMEM. A expectativa da organização é pelo menos manter o resultado em 2016. 

O terceiro indicador deste critério encontra-se associado ao plano estratégico e 
correspondentes planos anuais da organização. Nestes documentos são estipulados e 
avaliados os objetivos para o eixo especifico da Gestão de Competências dos 
colaboradores. O indicador da próxima figura, reporta taxa de cumprimento dos objetivos 
atingidos, associados ao eixo estratégico "Gestão de Competências” (fig.41), presente nos 
planos de atividades da APPACDM de Coimbra. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 97%

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                32

C12.2 -Taxa de colaboradores que obtêm uma média de desempenho de 
>= Bom

2011 2012 2013 2014 2015

88,0%87,0%
96,0% 97,0%97,0%94,0%94,0%98,0%

APPACDM Coimbra
FORMEM

Figura 40



 

Verifica-se um taxa de cumprimento integral de objetivos bastante aquém do desejado. A 
organização deverá realizar um esforço adicional na monitorização e acompanhamento dos 
objetivos associados a este eixo, no sentido de melhorar o seu desempenho. Sublinha-se 
que para o novo ciclo estratégico 2016-19 o eixo em questão foi alterado para Gestão de 
Recursos Humanos e Competências. A análise mais específica dos resultados de 2015 
encontra-se presente no relatório anual de atividades 2015. 

G. ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES 

Critério 13 - A organização reconhece os trabalhadores como uma fonte de avaliação do 
desempenho organizacional, do desenvolvimento dos serviços e do desenvolvimento dos 
colaboradores. 

Como primeiro indicador de análise ao comportamento do critério 13, apresenta-se a taxa 
de satisfação dos colaboradores com as oportunidades de participação e envolvimento (fig.
42). Relembra-se que no ano 2015 foi registada uma taxa de participação nos inquéritos de 
colaboradores de 89,9%. 
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C12.3 - Taxa de cumprimento 
de objetivos do eixo - Gestão 

de Competências

23%

54%

23%
Atingidos
Parcialmente Atingidos
Não Atingidos

Figura 41



 

A linha de tendência do indicador C13.1 é positiva e a APPACDM de Coimbra encontra-se 
numa posição de liderança. Contudo, regista-se um decréscimo no resultado de 2015 face 
ao atingido no ano anterior. A organização deverá encetar um esforço conjunto na 
prossecução de objetivos do plano anual, que se encontram associados a exponenciar o 
envolvimento e participação dos colaboradores, procurando atingir um valor de 95% em 
2016. 

Para segundo indicador, apresenta-se a taxa de participação média de colaboradores em 
reuniões de planificação e avaliação de serviços (fig.43). Nestes reuniões procura-se o 
envolvimento dos colaboradores no planeamento e desenvolvimento dos serviços , de cada 
centro e unidade. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 95%
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C13.1 -Taxa de satisfação dos colaboradores com as oportunidades de 
participação e envolvimento.

2011 2012 2013 2014 2015

79,2%78,6%78,0%

55,0%60,0%64,0%

92,0%95,8%92,0%93,0%
87,2%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM

Figura 42

C13.2 -Taxa de Participação média de colaboradores em reuniões de 
planificação e avaliação de serviços.

2011 2012 2013 2014 2015

56,0%52,0%51,5%
63,8%62,3%56,8%54,3%53,9% APPACDM Coimbra

FORMEM

Figura 43



Relativamente ao indicador anterior, a APPACDM de Coimbra apresenta uma tendência 
crescente e é lider de benchmarking. Convém salientar o esforço das equipas nas diversas 
unidades e centros para, cada vez mais, envolverem os seus colaboradores no que 
concerne ao ponto em análise. Espera-se um valor de 65% para 2016 atendendo à evolução 
histórica dos resultados. 

Para terceiro indicador apresenta-se a taxa de participação dos colaboradores nos 
questionários de avaliação da satisfação por centro/unidade (fig.44). A gestão da qualidade 
entende que este também é um indicador pertinente, refletindo o grau de envolvimento dos 
colaboradores no que concerne à avaliação de desempenho organizacional e do 
desenvolvimento dos serviços. A taxa de participação global já foi reportada anteriormente 
fixando-se em 98,9% em 2015. 

 

Da figura anterior retira-se que existem diferenças acentuadas entre alguns centros/
unidades. Deverá existir um esforço de melhoria na participação do CFPCB, IP, Lar Tocha e 
CRI. Faz-se notar que o impacto, no resultado global, dos resultados menos positivos, não é 
elevado devido ao pouco “peso” dos colaboradores associados a estes centros, quando 
comparados com o número total dos colaboradores. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 65%
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C13.3 - Taxa de participação dos colaboradores nos questionários de avaliação da 
satisfação por centro/unidade

Arganil CFPCF CMFR Colégio IP Montemor LAR MC LAR SS LAR Tocha CAO SS Tocha CRI SAD

100%

59%

97%93%

71%

100%100%
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Figura 44



Critério 14 - A organização tem implementados mecanismos que desenvolvem os níveis de 
satisfação e motivação dos colaboradores.  

Na avaliação do critério 14, começamos por apresentar a taxa de satisfação global de 
colaboradores (fig.45). 

 

A figura acima, espelha uma tendência positiva e uma clara posição de liderança da 
APPACDM de Coimbra. Contudo verificou-se um decréscimo no resultado de 2015 face ao 
dois anos anteriores. Ao analisar os resultados dos inquéritos constatou-se que, grande 
parte dos colaboradores menos satisfeitos, se encontravam na resposta do CRI e da 
Infância. A organização implementou medidas específicas que deverão inverter a situação 
destes colaboradores e que passaram nomeadamente pela integração dos colaboradores 
do CRI nos quadros da organização. Na área da infância, a abertura do novo Dandélio 
deverá também contribuir para o aumentos da satisfação dos colaboradores afetos ás 
respostas de creche e pré-escolar. Esta previsão levou a perspectivar uma meta de 93% 
para o ano de 2016. 

O benchmarking interno dos resultados de 2015 é apresentado na próxima figura 46, como 
complemento ao gráfico anterior. São aqui apresentados os resultados da satisfação de 
colaboradores dos diversos centros e respostas sociais. Sublinha-se que a análise mais 
detalhada dos inquéritos de satisfação se encontra disponível no respectivo relatório. 

 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 93%
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C14.1 - Taxa de Satisfação Global de Colaboradores

2011 2012 2013 2014 2015

84,1%82,9%84,3%85,5%83,3% 82%79%77%

55%59%64%

90%92%92%89%86%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura 45



Salientam-se como melhores resultados o SAD, LAR de Montes Claros, Arganil e IP. Do lado 
menos positivo deverá ser destacado o resultado do CRI e todas as respostas da Tocha. 

Para segundo indicador do critério em análise, apresenta-se o grau de satisfação de 
colaboradores com a motivação no trabalho (fig 47). 

 

A APPACDM demonstra ser lider de benchmarking e apresenta uma tendência positiva a 
cinco anos. Os resultados dos último cinco anos demonstram consistência, tendo havido 
contudo um decréscimo em 2015 face ao ano anterior.  Com base nestes resultados e nos 
do estudo EQUASS da Cultura da Qualidade Organizacional, foram delineados objetivos 
anuais para tentar melhorar os resultados neste capitulo em particular. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 92%
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Taxa de Satisfação de Colaboradores por Centro/RS

Arganil CFPCF CMFR Colégio IP Montemor LAR MC LAR SS LAR Tocha CAO SS Tocha CRI SAD

99%

80%84%90%85%92%98%
89%

97%94%92%95%97%

Figura 46

C14.2 - Taxa de Satisfação de Colaboradores com Motivação no Trabalho

2011 2012 2013 2014 2015

68,0%65,0%
75,0%73,0%

80%80%79%

59%62%65%

89%91%90%89%87%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura 47



Ainda no âmbito do critério em análise apresentam-se como indicadores adicionais a taxa de 
satisfação de colaboradores quanto ao seu reconhecimento (fig. 48) e a Taxa de satisfação 
com a realização profissional nas funções que ocupam. (fig .49) 

 

 

Em ambos os indicadores anteriores, a APPACDM de Coimbra demonstra uma tendência 
positiva e uma clara posição de liderança de benchmarking. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C14.3 - Taxa de satisfação de colaboradores quanto ao seu 
reconhecimento.

2011 2012 2013 2014 2015

78%81%79%

55%60%65%

92%91%88%90%87%
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FORMEM

Figura 48

C14.4 - Taxa de Satisfação de Colaboradores com com: "Realização 
profissional nas funções que ocupo"

2011 2012 2013 2014 2015

81%79%77%

58%62%65%

89%89%87%83%81%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM

Figura 49



H. DIREITOS E DEVERES 

Critério 15 - A organização assegura os direitos dos clientes numa Carta de Direitos, 
baseada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na Convenção Europeia 
para a Protecção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais do Conselho da 
Europa, e outras convenções internacionais em material de direitos humanos, em particular 
as elaboradas no âmbito das Nações Unidas.  

Associado ao critério 15, começamos por apresentar os resultados da taxa de satisfação 
dos representantes com "Os direitos do meu educando são respeitados”. (fig 50) 

 

Conforme se atesta na figura acima, a APPACDM demonstra uma tendência consistente e 
positiva, sendo também lider de benchmarking. Entende-se que existe um claro 
reconhecimento pelo assegurar dos direitos dos clientes da organização. 

Para segundo indicador, reporta-se, na figura 51, a taxa de concretização dos objetivos dos 
planos de desenvolvimento individualizados (PDI) dos clientes, na dimensão  específica dos 
dos direitos (R.Schalock-Quality of Life Model). Este indicador especifico, avalia quantos 
objetivos foram atingidos no domínio dos direitos, face aos objetivos traçados a montante da 
execução do PDI. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C15.1 - Taxa de Satisfação de Famílias com “Os direitos do meu 
educando são respeitados”

2011 2012 2013 2014 2015

83%79%83% 85%
97%98%95%97%97%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM

Figura 50



 

A APPACDM de Coimbra demonstra uma tendência positiva e uma posição de liderança 
perante o grupo BEEG. Realce para a obtenção de um novo máximo histórico em 2015. 

Os próximos dois indicadores associados ao critério em análise, são decorrentes da 
aplicação das escalas da qualidade de vida que a organização adoptou (FEAPS e San 
Martin). Será analisado em particular (neste critério), a dimensão específica dos Direitos, 
presente em ambas as escalas.  

Começamos por apresentar o indicador que procura contextualizar a população assistida 
neste vector em particular, através do Percentil Médio de Qualidade de Vida na Dimensão 
dos Direitos, dos clientes da APPACDM vs. o grupo nacional BEEG composto pela média 
das duas organizações que já utilizam as mesmas escalas. (fig. 52). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 91,5%
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C15.2 - Taxa de Concretização dos objetivos do PDI na Dimensão  dos 
Direitos

2011 2012 2013 2014 2015

81%
91%87%

76%
86% 91,3%

83,9%85,0%83,2%80,6%

APPACDM Coimbra
BEEG

Figura 51

C15.3 - Percentil médio de Qualidade de Vida na Dimensão dos Direitos 
(international Robert Schalock QL Scales)

2013 2014 2015

65%

48%44%

70,0%68,0%68,0%

APPACDM Coimbra
BEEG

Figura 52



Na figura anterior, verifica-se que, ao nível dos direitos, o percentil médio dos clientes da 
APPACDM de Coimbra já demonstra ser superior ao grupo de benchmarking. Constata-se 
um tendência positiva a 3 anos. 

Apresenta-se no gráfico da próxima figura 53, como complemento ao anterior, os resultados 
internos, entre centros, para o mesmo indicador. 

Os resultados presentes na figura 53, demonstram que a percentil médio de S. Silvestre na 
dimensão dos direitos se encontra bastante aquém dos restantes. 

O proximo indicador reporta-se à eficácia de atuação da organização na dimensão dos 
direitos dos clientes, trabalhado individualmente no PDI. Assim, apresenta-se na figura 54, a 
taxa de clientes que melhoraram a sua qualidade de vida na dimensão dos DIREITOS, 
resultante da aplicação das escalas. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C15.4 - Taxa de clientes que melhoraram a sua qualidade de vida na 
dimensão dos DIREITOS (international Robert Schalock QL Scales)

2013 2014 2015

67,6%66,2%65,2%
APPACDM Coimbra

Figura 54

Percentil médio global de QV na dimensão dos Direitos por centro - 
2015

Arganil Montemor S.Silvestre CFPCB Tocha

80,674,3
62,4

75,8
66,5

Figura 53



Verifica-se através da análise do gráfico anterior, uma tendência positiva nos últimos 3 anos. 
À data, não é possível comparar resultados com nenhuma outra organização congénere 
visto a APPACDM de Coimbra ser pioneira neste indicador específico. 

Critério 16 - A organização informa os clientes sobre os seus direitos e deveres, 
especialmente quanto à igualdade de tratamento independentemente da idade, deficiências 
e incapacidades, género, raça, religião ou crença e orientação sexual antes de receber os 
serviços. 

Começamos por apresentar como indicador para o critério 16 a taxa de satisfação de 
clientes/representantes  com: "Fui informado acerca dos direitos e deveres” (fig.55) 

 

Conforme atesta o gráfico anterior, a APPACDM de Coimbra é lider de benchmarking e 
apresenta uma tendência crescente a cinco anos. 

O segundo indicador associado ao critério em análise reporta a taxa de clientes que à 
entrada receberam a carta de direitos (regulamento e ou carta). (fig.56) 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C16.1 - Taxa de satisfação das clientes/representantes  com: "Fui 
informado acerca dos direitos e deveres”

2011 2012 2013 2014 2015

84,1%83,1%87,1%
72%70%67%
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APPACDM Coimbra
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Figura 55



 

A tendência do gráfico anterior é positiva obtendo a APPACDM a segunda posição no grupo 
de benchmarking. 

O terceiro indicador do critério 16 (fig.57), reporta a taxa de concretização dos objetivos do 
PDI na Dimensão  específica dos Direitos (R. Schalock QV model). 

A APPACDM demonstra no indicador acima, um posição de liderança, bem como uma 
tendência positiva. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 2º —

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C16.2 - Taxa de clientes que à entrada receberam a carta de direitos 
(regulamento e ou carta).

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 56

C16.3 - Taxa de Concretização dos objetivos do PDI na Dimensão  dos 
Direitos

2011 2012 2013 2014 2015

81%
91%87%

76%
86% 91,3%
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Figura 57



Como indicador complementar ao gráfico anterior, apresenta-se, na figura seguinte uma  
comparação entre centros ao nível da distribuição de objetivos na dimensão específica dos 
direitos em PDI dos clientes. (fig. 58) 

No gráfico da figura acima, verifica-se uma enorme discrepância entre unidades/centros. 
Constata-se que o Dandélio e o centro de Arganil trabalham os direitos em PDI em muito 
maior percentagem que os restantes centros. 

O próximo gráfico reporta a comparação por centro/unidade relativamente à taxa de 
concretização dos objetivos do PDI na dimensão específica dos Direitos (fig. 59). 

 

Verifica-se um taxa de cumprimento extremamente baixa no centro de Montemor,, enquanto 
que os restantes centros se encontram com valores acima do 75%. 

Os resultados das duas figuras anteriores deverão merecer uma análise técnica dos 
resultados, pelos diversos responsáveis técnicos. 
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Taxa de clientes com objetivos em PDI na dimensão dos Direitos

Arganil Montemor Tocha CFPCB S. Silvestre Dandélio SAD
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Figura 58

Taxa de concretização dos objetivos em PDI na dimensão dos 
Direitos

Arganil Montemor Tocha CFPCB S. Silvestre Dandélio

100,0%
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76,9%

100,0%

20,0%
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Figura 59



Critério 17 - A organização tem um sistema de gestão das reclamações acessível, que 
regista a avaliação dos clientes (utentes/pessoas servidas/utilizadores), compradores e 
outras partes interessadas sobre o seu desempenho. 

O primeiro indicador associado ao critério 17 reporta a taxa de satisfação de famílias e 
clientes sobre o conhecimento dos mecanismos existentes na APPACDM para fazer 
sugestões e reclamações. (fig. 60) 

 

Verifica-se no gráfico anterior um tendência crescente. A APPACDM encontra-se na vice-
liderança, sendo projetada uma meta de 93,5% para 2016. A organização deverá encetar 
esforços no sentido de reforçar os mecanismos existentes para efetuar reclamações, 
nomeadamente com as famílias.  

O segundo indicador do critério em análise afere os resultados relacionados com a taxa de 
reclamações por cliente (fig.61). A métrica utilizada compara o número de reclamações 
apresentadas por clientes com o número médio anual de clientes da organização. 
Considera-se para este indicador que o resultado pretendido deverá ser o mais baixo 
possível ,sendo que uma tendência decrescente será tida como resultado positivo. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º 93,5%
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C17.1 - Taxa de satisfação de famílias e clientes sobre "Conhece os 
mecanismos existentes na APPACDM para fazer sugestões e 

reclamações.”

2011 2012 2013 2014 2015

100%100%100%100%
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82%
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95%94%94% 91,8%93,8%92,4%90,0%84,9%

APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim

Figura 60



 

A APPACDM regista a liderança de benchmarking e uma tendência positiva. O valor de 2013 
ficou a dever-se a reclamações maioritariamente relacionadas com atrasos no pagamento 
das bolsas a formandos. 

O terceiro e último indicador do critério 17 reporta a taxa de implementação das sugestões 
apresentadas pelos clientes. (fig. 62) 

 

A tendência verificada no gráfico anterior é ligeiramente positiva e a APPACDM encontra-se 
na vice-liderança de benchmarking. Seria interessante, implementar um medida que 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 93,5%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º —
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C17.2 - Taxa de reclamações por cliente
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Figura 61

C17.3 - Taxa de implementação das sugestões de clientes
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Figura 62



premiasse as melhores sugestões de clientes e colaboradores, input identificado na ação de 
benchlearning realizada com o centro de Josefsheim. 

I. AUTODETERMINAÇÃO 

Critério 18 - A organização respeita o direito fundamental de autodeterminação dos 
clientes. Eles determinam livremente o seu estatuto politico e perseguem livremente o seu 
desenvolvimento económico, social e cultural.  

O primeiro indicador associado à dimensão da autodeterminação avalia a taxa de satisfação 
de clientes com: ” As minhas escolhas e opiniões são tidas em conta.” (fig.63) 

Os resultados da figura 63 comprovam um tendência positiva e a posição destacada de 
liderança de benchmarking. 

O segundo indicador apresentado reporta a taxa de clientes que melhoraram a sua 
qualidade de vida na dimensão específica da autodeterminação (Aplicação de Escalas de 
QV). (fig.64). Este indicador encontra-se associado á eficácia da prestação dos serviços 
neste domínio em particular. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C18.1 - Taxa de Satisfação de clientes com " As minhas escolhas e 
opiniões são tidas em conta."
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Figura 63



 

Regista-se um tendência positiva e a posição de liderança de benchmarking. Foram 
comparados os resultados com apenas duas organizações do grupo BEEG, uma vez que 
são as únicas capazes de produzir resultados para este indicador específico. 

O terceiro indicador apresenta, na figura 65, a taxa de concretização de objetivos do PDI 
associados à dimensão específica da AUTODETERMINAÇÃO.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C18.2 - Taxa de Clientes que melhoraram a sua qualidade de vida na 
dimensão da Autodeterminação (Aplicação de Escalas QV)
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Figura 64

C18.3 - Taxa de Concretização dos objetivos do PDI na Dimensão  de 
Autodeterminação

2011 2012 2013 2014 2015

88,0%89,0%
83,0%82,0%83,0%

92,5%90,7%88,3%87,0%

67,8%

APPACDM Coimbra
BEEG

Figura 65



O indicador anterior, atesta uma tendência crescente e a posição de liderança da APPACDM 
de Coimbra. A comparação do grupo foi realizada com as duas organizações que utilizam o 
mesmo modelo de QV e um estrutura similar de Plano Individual. 

O próximo indicador é adicional e associado ao gráfico anterior e refere-se ao benchmarking 
interno relativamente à taxa de concretização de objetivos em PDI, associados à dimensão 
da autodeterminação. (fig.66) 

Verifica-se, no gráfico anterior,  um taxa de cumprimento por centro relativamente uniforme.  

O último indicador associado ao critério em análise tenta contextualizar o gráfico 
apresentado na figura 64, reportando agora o percentil médio de qualidade de vida dos 
clientes (por centro), na dimensão da autodeterminação. (fig.67). Verificam-se diferenças que 
poderão ser discutidas tecnicamente, entre centros. 
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Taxa de concretização de objetivos em PDI na dimensão 
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Percentil médio global de QV na dimensão da Autodeterminação 
por centro - 2015
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Figura 67



Critério 19 - A organização facilita aos seus clientes a escolha e o acesso a pessoas que os 
representem e/ou pessoas de apoio.  

O  primeiro indicador associado ao critério 19 é o mesmo que o já apresentado e aferido na 
página 48 do presente relatório, identificado como indicador C18. 1. relativo aos inquéritos 
de satisfação - Taxa de Satisfação de clientes com " As minhas escolhas e opiniões são tidas 
em conta." 

O segundo indicador do critério em análise, reporta o número total de reuniões de clientes 
dos diferentes grupos de auto-representação. (fig. 68). 

A APPACDM de Coimbra apresenta um clara tendência positiva e encontra-se no segundo 
lugar de benchmarking. A instituição com melhor resultado é Josefsheim, que estipula 
sempre o mesmo número de reuniões anuais a cumprir, associadas aos diversos grupos e 
definidas a montante do planeamento anual. 

Como terceiro indicador associado ao critério em análise, apresenta-se a taxa de satisfação 
de clientes com "As pessoas do centro (funcionários) ajudam-me quando eu  preciso”. O 
gráfico correspondente é apresentado na figura 69. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º —
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C19.2 - Nº de reuniões dos grupos de autorepresentação
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Figura 68



A APPACDM de Coimbra demonstra uma posição de liderança, bem como uma tendência 
positiva a cinco anos. 

J. POLÍTICA DE ÉTICA 

Critério 20 - A organização define e documenta a sua política de ética que respeita e 
assegura a dignidade dos clientes, protege-os de riscos indevidos e promove a justiça social.  

Como primeiro indicador associado ao critério 20, reporta-se o número de reclamações 
relacionadas com falhas éticas. A APPACDM monitoriza e avalia anualmente o processo 
especifico de gestão de reclamações e ocorrências através do envio dos respectivos 
ficheiros de cada unidade/centro. As reclamações e ocorrências contêm um campo 
especifico que, aquando da sua avaliação, é filtrado no que concerne ás eventuais quebras 
éticas detectadas. (fig. 70) 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C19.3 - Taxa de satisfação de clientes com "As pessoas do centro 
(funcionários) ajudam-me quando eu  preciso”
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Figura 69



A APPACDM partilha atualmente a liderança de benchmarking e apresenta uma tendência 
negativa (resultado positivo).  

O segundo indicador do critério 20, reporta o número de ocorrências relacionadas com 
infrações ao Código de ética  (quebras de ética). (fig.71) 

 

A APPACDM revela um tendência negativa (resultado positivo), sendo ultrapassada apenas 
pela CERCIGUI , que não registou qualquer ocorrência neste indicador (grupo FORMEM). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra e Fosefsheim 1º 0

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

CERCIGUI 2º 0
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C20.1 - Nº de reclamações relacionadas com falhas éticas
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C20.2 - Nº de ocorrências relacionadas com infrações ao Código de 
ética  (quebras de ética)
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Salienta-se que a ocorrência registada na APPACDM foi identificada no CFP Casa Branca, 
tendo sido resolvida e considerada encerrada. 

No que concerne à gestão de ocorrências da organização, apresenta-se como indicador de 
suporte a distribuição de ocorrências em toda a organização. Esta gestão é parte integrante 
do procedimento especifico do sistema de gestão da qualidade. 

Apresenta-se a distribuição de ocorrências por grau de gravidade, sendo o grau 1 o menos 
relevante e o grau 3 o mais relevante. (fig. 72). Sublinha-se que foram registadas um total de 
348 ocorrências durante o ano de 2015, em toda a organização. 

Associados ao grau mais elevado, foram registadas 5 ocorrências, correspondendo a menos 
de 1% do total. todas as ocorrências de grau 3 foram encerradas. 

 O próximo gráfico da figura 73, apresenta a distribuição de ocorrências por centro/unidade. 
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Nº de Ocorrências por Centro/Unidade
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A larga maioria das ocorrências detetadas em pertencem ao Lar de S. Silvestre, que por si 
só assume 266 ocorrências, ou seja 76% do numero total de ocorrências. Saliente-se que 
este facto não implica que este centro tenha “mais problemas” que os restantes. A gestão 
da qualidade deverá esclarecer todos os centros quanto ao significado de ocorrência e 
respetivo procedimento, procurando uniformizar transversalmente a metodologia de registo 
de ocorrências. 

Salienta-se ainda que, nem todas as ocorrências foram encerradas, registando-se uma não 
conformidade quanto ao procedimento escrito. Após análise verificou-se que 34 ocorrências 
não obtiveram um encerramento ratificado, correspondendo a uma percentagem a rondar os 
9%. A gestão da qualidade deverá implementar a respectiva medida correctiva após a 
aprovação da nova versão do procedimento especifico. 

Critério 21 - A organização possui mecanismos que previnem o abuso físico, mental e 
financeiro dos clientes. 

Como indicador associado ao critério 21 a APPACDM reporta o mesmo indicador, já 
analisado na página 72, apresentado na figura 70, e que reporta o número de ocorrências 
relacionada com falhas Éticas. 

Como segundo indicador deste mesmo critério apresenta-se a taxa de satisfação de clientes 
com a questão do inquéritos e satisfação “No meu centro sou respeitado”. (fig 74) 
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C21.2 - Taxa de satisfação de clientes com "No meu centro sou 
respeitado"

2011 2012 2013 2014 2015
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APPACDM Coimbra

Figura 74



Conforme  a figura anterior comprova, a satisfação dos clientes tem vindo a aumentar de 
forma sustentada ao longo dos últimos cinco anos. 

Para terceiro indicador, apresenta-se na figura 75, a taxa de incidência de Acidentes com 
Clientes (por cada 100), utilizando a mesma métrica do indicador associado aos 
colaboradores. Neste caso, são contabilizadas o número de ocorrências associadas a 
acidentes com clientes, sendo este número utilizado para o cálculo da respetiva taxa. A 
APPACDM foi a primeira organização nacional a produzir este indicador, considerado 
pertinente pela gestão da qualidade da APPACDM de Coimbra. 

 

Conforme se verifica na figura anterior, a taxa de acidentes com clientes tem vindo a diminuir 
ao longo dos últimos 3 anos, de forma consecutiva. A APPACDM ocupa a 2ª posição de 
Benchmarking. 

Critério 22 - A organização presta serviços num sistema de trabalho seguro, dentro de um 
ambiente seguro que garanta a segurança física dos clientes, suas famílias e cuidadores. 

Como primeiro indicador, a APPACDM repete a taxa de incidência de acidentes clientes, já 
apresentado no gráfico anterior desta mesma página. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefshem 2º 1,5%
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C21.3 - Taxa de incidência de Acidentes com Clientes (por cada 100)
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Para segundo indicador reporta a taxa de incidência de acidentes dos colaboradores, 
também já apresentado na página 27 do presente relatório.  

Contudo, apresenta-se adicionalmente um gráfico na próxima figura 76, no qual foram 
introduzidos da taxa de acidentes de clientes. Este gráfico conjunto permite comparar o 
mesmo indicador entre colaboradores vs. clientes da APPACDM. 

 

Da análise do gráfico acima apresentado, verifica-se que a taxa de incidência de acidentes 
com colaboradores tem sido sempre superior à dos clientes. Nos últimos dois anos, verifica-
se um alinhamento dos resultados entre ambas as classes. 

O último indicador deste critério, reporta o número médio de horas de formação por 
colaborador em saúde, segurança e higiene no trabalho. (fig. 77) 
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C22.2 - Taxa de incidência de acidentes de STAFF vs. Clientes (por cada 
100)
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C22.3 - Nº médio de horas de formação por colaborador em saúde, 
segurança e higiene no trabalho
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Conforme se verifica do gráfico anterior, a APPACDM ocupa a 2ª posição de benchmarking, 
registando uma tendência crescente. Para o cálculo do indicador foram utilizadas todas as 
ações do plano de formação anual associáveis a saúde, segurança e/ou higiene no trabalho. 

Critério 23 - A organização define, documenta, monitoriza e avalia um conjunto de 
princípios, valores e procedimentos que orientam os comportamentos na prestação do 
serviço, contendo aspectos de confidencialidade, rigor, privacidade e integridade.  

Relativamente ao critério 23, apresenta-se como primeiro indicador de performance a média 
da avaliação de desempenho dos colaboradores nas questões associadas com a ética. (fig.
78) 

 

Da figura 78, retira-se que o resultado da APPACDM de Coimbra apresenta uma tendência 
crescente, sendo também referência de benchmarking. As questões éticas da avaliação de 
desempenho encontram-se no ponto 7 da avaliação geral. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º —

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C23.1 - Média da avaliação de desempenho dos colaboradores em 
questões Éticas

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 78



O segundo indicador associado ao critério em análise reporta o número de ocorrências 
relacionadas com quebras éticas. Este indicador já foi analisado na página 52 do presente 
relatório. 

Critério 24 - A organização define, documenta, monitoriza e avalia os procedimentos para 
assegurar a confidencialidade da informação dos clientes dos serviços que lhes são 
prestados.  

O primeiro indicador do critério 24, reporta o número de ocorrências detetadas, relacionadas 
com má conduta profissional no que diz respeito à quebra de confidencialidade.  (fig.79) 

 

O gráfico acima atesta uma posição de co-liderança com a organização Jofesheim. A 
APPACDM de Coimbra não regista qualquer ocorrência neste âmbito, nos últimos dois anos. 

Convém realçar que o sistema de gestão da qualidade da APPACDM de Coimbra possui um 
procedimento específico para a gestão da confidencialidade da informação. Para além deste 
procedimento e do próprio código de ética, todos os colaboradores da APPACDM de 
Coimbra assinam uma declaração de confidencialidade. 

O segundo indicador, apresentado na próxima figura 80, reporta a taxa de satisfação de 
clientes com "A minha vida Pessoal foi Respeitada”. Voltamos a sublinhar que, no ano 2015, 
a taxa de participação de clientes nos inquéritos de satisfação foi de 93,92%, sendo que 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra e Josefsheim 1º 0
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C24.1 - Nº de ocorrências relacionadas com má conduta profissional no 
que diz respeito à quebra de confidencialidade
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apenas foram entregues questionários de avaliação aos clientes capazes de responder ao 
mesmos. 

 

Verifica-se na figura 80 um tendência crescente no resultado da APPACDM de Coimbra, bem 
como, uma posição destacada de liderança. 

K. PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Critério 25 - A organização define os papéis e responsabilidades, autoridades e a inter-
relação de todos os colaboradores que gerem, concebem, implementam, apoiam e avaliam 
a prestação do serviço aos clientes.

A gestão da qualidade começa por apresentar como primeiro indicador do critério 25 a 
média da avaliação de desempenho específica de colaboradores (fig.81). Esta avaliação 
específica, procura avaliar as competências dos colaboradores, associada à sua respectiva 
ficha de função.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C24.2 - Taxa de Satisfação de clientes com "A minha vida Pessoal foi 
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Foram apenas comparados resultados com as organizações dos dois grupos nacionais, que 
utilizam a mesma metodologia em procedimento de avaliação de desempenho. 

 

Os resultados do gráfico acima, demonstram uma posição de liderança nacional e uma linha 
de tendência positiva. Convém salientar que a APPACDM, continua a registar atrasos no 
cumprimento dos prazos temporais definidos em procedimento especifico da avaliação de 
desempenho de colaboradores. Salienta-se também que, no último trimestre do ano 2016, o 
procedimento em causa será revisto, esperando-se um resultado de pelo menos 89% para 
2016. 

Para segundo indicador, apresenta-se na figura 82, a média da avaliação de desempenho 
por objetivos dos colaboradores (objetivos anuais a atingir). A organização, sempre que 
possível, estipula objetivos específicos e anuais para cada colaborador. No final do ciclo é 
determinada a taxa de cumprimento destes objetivos pessoais. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 89%
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C25.1 - Média da avaliação de desempenho específica de 
colaboradores (Associada diretamente à sua função)
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Figura 81

C25.2 - Média da avaliação de desempenho por objetivos dos 
colaboradores (objetivos anuais a atingir)
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No gráfico anterior verifica-se a posição de liderança da APPACDM de Coimbra e uma linha 
de tendência com declive positivo. Com a revisão do procedimento para o final de 2016, 
espera-se não só tornar esta avaliação mais abrangente como garantir um resultado  de 
88,5%, na sequência da atual linha de tendência. 

Para terceiro indicador a APPACDM de Coimbra apresenta, na figura 83, a taxa de 
cumprimento da qualificação dos colaboradores com as funções que ocupam (ficha de 
função). Neste caso foram verificados os requisitos de competências das fichas de funções e 
comparados com as qualificações dos respectivos colaboradores. 

 

Apesar da linha de tendência ligeiramente positiva, a APPACDM de Coimbra encontra-se 
muito distante do centro Josefsheim. Contudo, é de salientar que muitas das funções 
definidas exigem a escolaridade minima obrigatória definida por lei e que este nível mínimo 
subiu do 9º ano para o 12º ano de escolaridade. Tal facto reflete-se nos resultados obtidos 
de forma cabal. Salienta-se que, nas novas contratações, esta exigência de competências 
se encontra a ser cumprida. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 88,5%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 2º —
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C25.3 - Taxa de cumprimento da qualificação dos colaboradores com as 
funções que ocupam (ficha de função)
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L. PARCERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Antes de responder diretamente aos critérios específicos associados ao princípio das 
parcerias, a gestão da qualidade apresenta alguns indicadores que procuram contextualizar 
a organização perante o referido princípio. A APPACDM de Coimbra procura, em parceria 
com entidades públicas e privadas, entidades financiadoras e reguladoras, parceiros e 
familiares, exponenciar a qualidade dos serviços que presta tendo como filosofia orientadora 
a prossecução da sua missão institucional. As parcerias institucionais continuam a ser um 
forte aposta , não só na realização das actividades e nos serviços prestados no quotidiano, 
como também na identificação e implementação de projectos de melhoria, inovação e 
desenvolvimento da organização. 

A APPACDM de Coimbra regista um total de 261 parcerias distribuídas pelos diversos 
centros/unidades nas tipologias de: Apoio Complementar; Integração; Estágio; 
Funcionamento e Outras. São também sub-divididas em dois vectores capitais 
nomeadamente as parcerias associadas à provisão dos serviços e as parcerias de 
desenvolvimento dos serviços. 

O gráfico da figura 84, apresenta a evolução do número global de parcerias da organização 
nos últimos 5 anos. 
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Número de Parcerias 
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Conforme o gráfico da figura anterior espelha, a organização conta atualmente com 261 
parcerias, apresentando um tendência crescente ao longo dos último cinco anos. 

A figura seguinte, apresenta-se a distribuição percentual das parcerias pelas diversas 
unidades/centros da organização. (fig.85) 

 

O próximo gráfico (fig. 86) apresenta a distribuição das parcerias por respectiva tipologia: 

Verifica-se no gráfico anterior uma distribuição bastante homogénea das parcerias nas 
tipologias de Apoio complementar, Integração e Estágio. A menor fatia cabe à tipologia de 
Funcionamento. 
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Critério 26 - A organização trabalha em parceria com outras organizações na prestação de 
serviços. 

No capítulo da Parcerias e relativamente ao critério 26, a APPACDM começa por apresentar 
como indicador de performance o número de parcerias associadas diretamente com a 
provisão dos serviços (fig. 87). 

Relativamente á provisão dos serviços a APPACDM apresenta 227 parcerias, sendo lider de 
benchmarking e patenteando uma tendência crescente. A provisão dos serviços encontra-se 
associada ao apoio ao cliente ou ao complemento desse apoio. 

Como segundo indicador de performance do critério 26, reporta-se a taxa de cumprimento 
dos objetivos das parcerias (fig88). Para cada parceria é realizada, para além de uma 
avaliação qualitativa do valor acrescentado, um avaliação quantitativa do número de 
objetivos atingidos face ao número de objetivos estipulados a montante. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C26.1 - Nº de Parcerias relacionadas com a Provisão dos Serviços
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C26.2 -Taxa de cumprimento dos objetivos das parcerias
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Relativamente ao indicador apresentado na figura anterior, a APPACDM de Coimbra regista a 
2ª posição de benchmarking e um tenderia positiva ao longo dos últimos cinco anos. Face à 
evolução dessa linha de tendência prevê-se, para 2016, alcançar os 96% 

O próximo indicador do critério em análise reporta a taxa de satisfação dos parceiros com o 
acordo estabelecido (fig.89), tendo sido analisados 70 inquéritos de satisfação num total de 
120 inquéritos distribuídos.  

 

Relativamente à satisfação dos parceiros com o acordo estabelecido, na figura anterior, 
verifica-se uma tendência positiva, sendo a APPACDM de Coimbra lider de benchmarking. 

Critério 27 - A organização trabalha em parceria com os clientes, compradores de serviços, 
entidades financiadoras e outras partes interessadas, no desenvolvimento dos serviços.  

No que concerne ao critério 27, a APPACDM de Coimbra começa por apresentar os 
resultados associados com a taxa de implementação de sugestões de todos os 
Stakeholders. O resultado é determinado pelo quociente entre o número de sugestões 
implementadas vs. número total de sugestões apresentadas.(fig.90) 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º 96%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 96%
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C26.3 -Taxa de Satisfação dos Parceiros com o acordo estabelecido
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Figura 89



 

Verifica-se pela análise do gráfico anterior que a APPACDM de Coimbra é lider do grupo de 
benchmarking e apresenta um tendência positiva a cinco anos. Considerando essa mesma 
tendência será de esperar um resultado de pelo menos 91% no ano de 2016. 

Para segundo indicador, apresenta-se o número de parcerias associadas ao 
desenvolvimento dos serviços (fig.91) Neste âmbito, consideram-se as parcerias a nível de 
projetos , estudos, infraestruturas e benchmarking/benchlearning. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 91%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 60

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                66

C27.1 -Taxa de implementação de sugestões de todos os Stakeholders

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 90

C27.2 - Nº de Parcerias relacionadas com o Desenvolvimento dos 
Serviços

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 91



A APPACDM é lider de benchmarking e prevê para 2016 atingir 60 parceiros no âmbito em 
análise. A tendência dos resultados nos últimos 5 anos é claramente positiva. 

O terceiro indicador do critério em análise, apresenta-se como a taxa de clientes cujos 
serviços envolvem parcerias (fig.92). A APPACDM tem vindo a desenvolver esforços para 
que, além de aumentar o número de parceiros, alcançar cada vez mais clientes que possam 
usufruir dessas parcerias. 

 

A APPACDM apresenta-se como lider de benchmarking e patenteia uma tendência 
claramente crescente. Atualmente, mais de metade dos clientes são abrangidos por pelo 
menos uma parceria. Para 2016 prevê-se alcançar os 55% neste capitulo em particular. 

Como último indicador associado ao critério em análise, reporta na figura 93, a taxa de 
satisfação global de todos os stakeholders (média global), nos quais se incluem: clientes, 
famílias, parceiros e entidades. A tabela seguinte apresenta o número de inquéritos 
distribuídos vs. devolvidos. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 55%

STAKEHOLDER INQUÉRITOS DISTRIBUÍDOS INQUÉRITOS DEVOLVIDOS

CLIENTES 560 526

FAMÍLIAS 628 446

STAFF 219 197

PARCEIROS 120 70
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C27.3 -Taxa de Clientes cuja provisão de serviços envolve parcerias

2011 2012 2013 2014 2015

44%41%40%
33%

37%

52,6%
48,1%

42,9%
34,3%

27,7%
APPACDM Coimbra
BEEG

Figura 92



 

Conforme se verifica na figura 93 a tendência do resultado é positiva. A APPACDM é lider de 
benchmarking nacional.  Convém sublinhar que, para qualquer tipologia de stakeholder, a 
APPACDM de Coimbra é lider de satisfação, perante todas as suas organizações 
congéneres. 

M. ENVOLVIMENTO DOS CLIENTES 

A APPACDM de Coimbra promove da participação e envolvimento dos seus clientes 
nomeadamente ao nível do planeamento dos serviços e actividades, bem como na avaliação 
dos mesmos. Este envolvimento é efectuado através de momentos específicos criados para 
o efeito. As dinâmicas de autodeterminação e empowerment, tais como os grupos e auto-
representantes é um investimento contínuo  com particular ênfase nos CAOs e Centros de 
Formação Profissional. 

Critério 28 - A organização envolve os clientes como participantes activos no planeamento 
e estabelece uma avaliação constituída por um processo de diálogo estruturado e contínuo 
da gestão dos serviços, incluindo a definição das necessidades, a definição dos serviços e a 
avaliação da qualidade.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C27.4 -Taxa de satisfação global de todos os Stakeholders

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 93



Em resposta ao indicador 28, começa-se por apresentar como indicador o número médio de 
reuniões por cliente associadas ao planeamento e avaliação dos serviços (fig. 94). No total, 
foram realizadas 1861 reuniões (ratificadas) com clientes , ao longo do ano de 2015. Nestas 1

reuniões específicas, também se encontram as reuniões de PDI. 

A APPACDM demonstra uma evolução crescente sendo lider de benchmarking na 
comparação direta com a organização congénere. 

O segundo indicador do critério 28 reporta a taxa de participação de clientes em sugestões , 
sendo determinada através da razão entre o número de sugestões apresentadas vs. número 
médio anual de clientes.(fig 95)  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —

 São considerados como clientes os representantes das crianças na área da infância.1
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C28.1 -Número médio de reuniões por cliente para Planeamento e 
Avaliação dos serviços

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 94

C28.2 -Taxa de participação de clientes em sugestões

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 95



Conforme se verifica no gráfico anterior, a APPACDM é lider de benchmarking, apresentando 
também uma tendência positiva nos últimos cinco anos. 

A implementação de um sistema de sugestões que premeie as melhores sugestões de 
clientes e de colaboradores, resultante da ação de benchlearning com a organização 
Josefsheim, bem como um reforço interno na ainda melhor divulgação do procedimento, 
poderá catapultar este resultado para valores na ordem dos 15%. 

O terceiro indicador reporta a taxa de implementação das sugestões de clientes (fig.96). Este 
indicador reporta a razão entre o número de sugestões implementadas vs. número de 
sugestões apresentadas. Foram recolhidas um total de 92 sugestões em 2015. 

 

A APPACDM é terceira face ao grupo de benchmarking ficando atrás de Josefsheim e APC 
de Faro (BEEG). Contudo, a organização apresenta um tendência crescente e bem 
sustentada. 

Sendo implementadas as ações identificadas em C28.1 e C28.2, acreditamos ser possível 
atingir os 80% em 2016.

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 15%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 3º 80%
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C28.3 -Taxa de implementação de sugestões de clientes

2011 2012 2013 2014 2015
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54%
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39%

80%
66%
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Josefsheim
BEEG

Figura 96



O gráfico seguinte, é meramente enquadrador, procurando demonstrar as diferenças de 
participação nos diversos centros/unidades (fig.97), no sistema de sugestões da APPACDM 
de Coimbra. 

Verifica-se, da figura anterior, que o centro com maior participação é o de Arganil, seguido de 
perto pelo Dandélio. A gestão da qualidade deverá procurar perceber o porquê de não 
existirem sugestões ratificadas na unidade da Tocha, e implementar ações caso se 
verifiquem pertinentes. 

Critério 29 - A organização tem instituída uma avaliação anual da participação dos clientes , 
seja a nível individual e/ou colectivo.  

Como resposta ao indicador 29, apresenta-se  a taxa de participação de clientes nos 
inquéritos anuais de satisfação. (fig.98)  

Conforme já referido anteriormente, foram distribuídos um total de 560 inquéritos e 
devolvidos 526. Convém ainda sublinhar, que apenas são distribuídos inquéritos aos clientes 
que são capazes de responder ás questões existentes. Os restantes, são representados 
pelos responsáveis legais, nos respectivos inquéritos ás famílias. 
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Distribuição de sugestões por 
centro/unidade

7,69%
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35,38%
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Figura 97



Da figura 98, verifica-se que a APPACDM de Coimbra é lider destacado de benchmarking, 
apresentando também um tendência de resultados crescente. Acredita-se que, com os 
esforços desenvolvidos e com a tendência existente, ser possível atingir um valor de 95%. 

O gráfico adicional da figura 99, procura contextualizar os níveis de participação de clientes 
nos diversos centros e unidades. Realça-se que os clientes do Dandélio e de SAD, se 
encontram representados no inquéritos das famílias.  

Conforme se verifica, o nível de participação é bastante uniforme e a maioria dos centros 
regista uma taxa superior a 98%. Apenas a resposta de CRI apresenta valores inferiores a 
90%.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 95%
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C29.1 - Taxa de participação de clientes nos inquéritos de satisfação

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 98

Taxa de participação dos Clientes nos questionários de avaliação da satisfação por centro/
unidade

Arganil CFPCF Montemor LAR MC LAR SS LAR Tocha CAO SS Tocha CRI

88%
96%100%100%100%100%98%98%100%

Figura 99



Como segundo indicador associado ao critério 29, apresenta-se a taxa de satisfação de 
clientes quanto à questão: "Tenho oportunidade de escolher as Atividades e Apoios que 
tenho no centro”. (fig. 100) 

Este indicador transmite a opinião dos clientes associada à sua participação, como agentes 
decisores nas atividades e apoios prestados. 

 

Verifica-se que a APPACDM apresenta uma linha de tendência positiva, sendo também a 
clara referência de benchmarking. 

N. EMPOWERMENT DOS CLIENTES 

Critério 30 - A organização funciona com instrumentos específicos para que os clientes 
melhorarem o empowerment e a sua situação pessoal, assim como da comunidade em que 
se inserem.  

Na dimensão específica do Empowerment, e procurando responder ao critério 30, a 
APPACDM apresenta um indicador associado aos resultados da aplicação das escalas de 
qualidade de vida, na dimensão específica da auto-determinação. Os conceitos, apesar de 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C29.2 - Taxa de Satisfação de clientes quanto "Tenho oportunidade de 
escolher as Atividades e Apoios que tenho no centro”

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 100



terem diferenças, são claramente relacionáveis. Um cliente que aumenta a sua auto-
determinação terá mais possibilidades de melhorar o seu empowerment e a sua situação 
pessoal, assim como da comunidade em que se inserem. Este primeiro indicador reporta a 
taxa de Clientes que melhoraram a sua qualidade de vida na dimensão da 
Autodeterminação. (fig.101) Importa acrescentar que este indicador já se encontra analisado 
na página 49 do presente relatório.

A APPACDM apresenta uma tendência positiva e é lider de benchmarking. 

O segundo indicador do critério 30, apresenta o número de clientes com contrato de 
trabalho ou em atividades socialmente úteis (ASU). (fig. 102) 

 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C30.1 - Taxa de Clientes que melhoraram a sua qualidade de vida na 
dimensão da Autodeterminação (Aplicação de Escalas QV)

2013 2014 2015
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C30.2 - Número de clientes com contrato de Trabalho ou Atividades 
Socialmente Úteis (ASU)

2011 2012 2013 2014 2015
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A organização apresenta uma tendência positiva e é lider nacional de benchmarking. 
Contudo, importa salientar que este indicador deverá ser trabalhado nos respectivos grupos, 
a fim de se encontrar uma taxa específica. Deverão ser trabalhados os dados e definir a 
respectiva métrica. 

Como terceiro indicador, apresenta-se a taxa de colocação em mercado de trabalho (apenas 
Formação Profissional), uma vez que poderá transmitir resultados interessantes para futura 
partilha de benchlearning com organizações congéneres. (fig.103) 

 

As organizações portuguesas apresentam um linha de tendência decrescente, muito 
associáveis ao panorama socioeconómico do país. Contudo, e a nível nacional, a APPACDM 
de Coimbra apresenta um resultado superior à média do grupo BEEG. 

Critério 31 - A organização funciona com mecanismos específicos para o estabelecimento 
de um ambiente de empowerment. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 70

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C30.3 - Taxa de colocação em mercado de trabalho - FP
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Relativamente ao critério 31, apresenta-se o número de horas de formação de colaboradores 
relacionadas empowerment, auto-determinação ou qualidade de vida. (fig. 104) 

Na figura 104 verifica-se um tendência positiva, sendo a APPACDM de Coimbra lider de 
benchmarking. No próximo ano 2016, atendendo ás ações previstas do plano de formação e 
à tendência dos últimos cinco anos, será de esperar alcançar as 200h de formação nestas 
tipologias. 

O segundo indicador é considerado mais objetivo, complementando o anterior. Apresenta a 
taxa de colaboradores com ações de formação em Empowerment, Auto-determinação ou 
Qualidade de Vida. (fig. 105). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 200

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 25%
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C31.1 - Nº de horas de formação de colaboradores relacionadas 
empowerment, auto-determinação ou qualidade de vida.
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Figura 104

C31.2 - Taxa de colaboradores com ações de formação em 
Empowerment, Auto-determinação e Qualidade de Vida

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura 105



Conforme a figura anterior atesta, a APPACDM de Coimbra é lider face à instituição 
congénere, única a reportar valores neste indicador específico. Também se regista uma 
tendência positiva a cinco anos.  

Prevê-se alcançar um valor de 25% já no próximo ano, atendendo ás ações previstas em 
plano de formação 2016. 

Adicionalmente reportam-se, nas figuras 106 e 107, dois indicadores relacionados com o 
critério em análise, nomeadamente a taxa de Satisfação famílias e clientes com " As minhas 
escolhas e opiniões são tidas em conta.” e a taxa de implementação das sugestões dos 
clientes. Sublinha-se que ambos os indicadores já foram analisados nas páginas 48 e 71 
deste relatório, respectivamente. 
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Taxa de Satisfação de clientes com " As minhas escolhas e opiniões são 
tidas em conta."
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Taxa de implementação de sugestões de clientes
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O. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E EXPEC-
TATIVAS DOS CLIENTES

Conforme já mencionado anteriormente, a APPACDM de Coimbra adoptou o modelo de 
qualidade de vida de Robert Schalock no planeamento individualizado dos seus clientes. O 
ciclo de planeamento individual é sustentado nos oito domínios  desse modelo de qualidade 
de vida que comportam o Bem Estar Fisico, Social e Emocional, o Desenvolvimento Pessoal, 
a Auto-determinação, as Relações Interpessoais, a Inclusão e os Direitos. 

O micro ciclo PDCA deste processo de intervenção inicia-se com o levantamento inicial das 
necessidades e expectativas dos clientes ou seus representantes legais. Destas 
necessidades, são formulados objetivos que por sua vez são integrados no plano 
individualizado. O plano é implementado e monitorizado ao longo do seu ciclo, sendo este 
processo concluído com a avaliação e reporte dos resultados. 

Adicionalmente, e sempre que possível, são aplicadas escalas de qualidade de vida que 
produzem resultados associados a cada um dos oito domínios de QV e que permitem 
identificar necessidades específicas adicionais para cada cliente. O conjunto de toda esta 
informação, a montante do planeamento, permite um enfoque mais objetivo nas 
necessidades específicas de cada pessoa assistida e no seu planeamento individualizado 

Apresenta-se no seguinte esquema, a metodologia utilizada na APPACDM de Coimbra, no 
levantamento de necessidades dos seus clientes. 
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Critério 32 - A organização selecciona e presta programas de intervenção baseados na 
avaliação de necessidades na localização mais conveniente para os clientes, suas famílias e 
cuidadores.  

Como primeiro indicador associado ao critério em análise, apresenta-se a taxa de satisfação 
das famílias com: "Acha que os serviços que a instituição dispõe são suficientes para 
responder às suas necessidades actuais?” (fig.108) 

 

A APPACDM de Coimbra apresenta um tendência crescente, sendo a melhor pontuação na 
comparação com a organização internacional congénere. Espera-se um aumento da 
satisfação das famílias, nomeadamente na área da infância, nas questões associadas com 
as instalações. Com a nova estrutura Dandélio é claramente previsível que a satisfação 
destes familiares suba, prevendo-se uma subida deste indicador especifico para os 85%. 

Como segundo indicador do critério 32, apresenta-se a taxa de satisfação famílias com a 
questão específica do inquérito de satisfação "As actividades do plano anual vão ao 
encontro das minhas expectativas” (fig 109). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 85%

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                79

C32.1 -Taxa de Satisfação das famílias com: "Acha que os serviços que a 
instituição dispõe são suficientes para responder às suas necessidades 

actuais?"
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Figura 108



 

Relativamente aos resultados do indicador da figura anterior, constata-se que a organização 
se posiciona na liderança de benchmarking, apresentando uma evolução positiva dos 
resultados ao longo dos últimos cinco anos. Fica claramente demonstrado um alinhamento 
dos serviços e atividades anuais, com as necessidades  e expectativas dos familiares e 
representantes de clientes. 

Como terceiro indicador, apresenta-se a taxa de satisfação clientes/famílias com "Fui  
envolvido no processo de intervenção individual” (110). Este feedback procura demonstrar a 
satisfação de clientes com o processo de planeamento que, conforme apresentado 
anteriormente no esquema da página 79, procura responder ás necessidades específicas de 
cada pessoa assistida. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C32.2 -Taxa de satisfação famílias "As actividades do plano anual vão ao 
encontro ás minhas expectativas"
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C32.3 -Taxa de satisfação clientes/representantes com "Fui  envolvido no 
processo de intervenção individual."
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A APPACDM é lider de benchmarking e apresenta uma tendência crescente. O envolvimento 
no plano de desenvolvimento individualizado reflecte uma prestação de serviço baseada nas 
necessidades dos clientes e dos seus representantes. Este indicador espelha o 
concordância destas partes interessadas no envolvimento da primeira fase deste micro ciclo 
PDCA. 

Critério 33 - A organização disponibiliza programas consistentes com as necessidades 
identificadas dos seus clientes e com os respectivos objectivos dos programas. 

Respondendo ao critério 32, começamos por apresentar os resultados associados ao 
indicador de performance relativo à taxa de eficiência e eficácia organizacional (já 
apresentada na página 6 (fig. 1) deste relatório. Esta taxa, incorpora resultados associados 
com inputs específicos que procuram avaliar a consistência do alinhamento dos serviços, 
com as necessidades dos clientes. 

Para segundo indicador apresenta-se na figura 111, a taxa de cumprimento do Processo de 
Execução dos Serviços (Plano anual de Atividades-Respostas Sociais). Este eixo do 
planeamento anual  integra os objetivos associados a todas as respostas da APPACDM de 
Coimbra. Os objetivos anuais destas respostas (programas) são delineados com a 
participação de todos os centros e unidades. Este eixo especifico, é também avaliado 
anualmente e monitorizado pelas diversas equipas e coordenadores de respostas. É 
considerado como o eixo capital do plano de atividades estando incluido também no 
processo chave PC3. Execução de serviços.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C33.2 -Taxa de cumprimento do Processo de Execução dos 
Serviços (Plano anual de Atividades-Respostas Sociais)
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A APPACDM de Coimbra é lider de benchmarking e apresenta uma tendência positiva a 
cinco anos. Contudo, verifica-se que a três anos, essa tendência apresenta um declive 
negativo. Considera-se que uma monitorização mais efetiva, e um maior cuidado no 
acompanhamento dos objetivos, pelos respectivos responsáveis, poderá elevar o resultado 
para 84% em 2016. 

P. PLANEAMENTO INDIVIDUAL 

Conforme já mencionado anteriormente, a APPACDM de Coimbra adoptou o modelo de 
qualidade de vida de Robert Schalock no planeamento individualizado dos seus clientes. O 
ciclo de planeamento individual é assim sustentado nos 8 domínios deste modelo de 
qualidade de vida. Do levantamento de necessidades específicas, analisado na dimensão 
anterior, são formulados objetivos que por sua vez são integrados no plano individualizado. O 
plano é implementado e monitorizado ao longo do seu ciclo, sendo este processo concluído 
com a avaliação e reporte dos resultados. 

Critério 34 - A organização implementa processos individuais que são elaborados a partir 
das necessidades de cada cliente.  

Anualmente são analisados os resultados do primeiro indicador associado ao critério 34, que 
consideramos responder de forma evidente ao cumprimento para com as necessidades e 
expectativas individuais (específicas) de cada pessoa que assistimos. É assim calculada a 
taxa de cumprimento das necessidades e expectativas dos clientes em PDI. (fig. 112) 

Sublinha-se que os resultados de benchmarking apresentados no gráfico seguinte, foram 
calculados usando a mesma metodologia de intervenção nas diversas instituições, ou seja  
todas as organizações avaliam apenas a taxa de cumprimento de objetivos associados ás 
necessidades verbalizadas por clientes ou representantes legais. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 84%
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Considera-se ser possível (com base na linha de tendência) alcançar 88,7% em 2016. O 
gráfico acima apresentado espelha um tendência crescente, estando a APPACDM de 
Coimbra na segunda posição de benchmarking. 

Como indicador adicional, apresenta-se a comparação entre os diversos centros e unidades 
da APPACDM (benchmarking interno), para o mesmo indicador. (fig. 113) 

 

Da análise comparativa entre centros/unidades, o valor mais baixo é o do Centro de 
Formação Casa Branca (70%). O valor mais elevado foi registado na resposta de SAD. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 2º 88,7%
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C34.1 -Taxa de cumprimento das necessidades e expectativas dos 
clientes em PDI
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Figura112

Taxa de cumprimento das necessidades e expectativas dos clientes em PDI por centro/
unidade

Arganil CFPCF Montemor S. Silvestre Tocha CRI SAD CMFR Dandélio

82,6%86,7%
99,0%91,3%95,7%92,8%

78,8%
70,0%

90,0%

Figura 113



O segundo indicador do critério 34, reporta a taxa de cumprimento dos objectivos dos 
Planos de Desenvolvimento Individuais. Seguindo a mesma metodologia do indicador 
anterior, apresentam-se primeiramente os resultados globais da organização e respectivo 
benchmarking. (fig. 114) 

A APPACDM de Coimbra é lider de benchmarking, apresentando um tendência positiva nos 
seus resultados. Espera-se atingir o valor mínimo de 88,9% no ano de 2016. 

Tal como realizado no indicador anterior, apresenta-se adicionalmente os resultados do 
benchmarking interno (entre centros/unidades). (fig. 115) 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 88,9%
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C34.2 -Taxa de concretização dos objectivos do Plano Individual (PDI)
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Figura114

Taxa de concretização dos objectivos do Plano Individual por centro/unidade

Arganil CFPCF Montemor S. Silvestre Tocha CRI SAD CMFR Dandélio

93,5%
80,3%86,0%89,4%96,3%90,1%83,8%88,0%91,6%

Figura 115



Do gráfico acima, verifica-se que o CMFR apresenta a taxa de concretização mais baixa. No 
lado oposto encontram-se as respostas sociais da unidade da Tocha, do Dandélio e da 
unidade de Arganil. 

Critério 35 - A organização documenta o planeamento dos servidos baseando-se na 
identificação das necessidades e expectativas de cada cliente num Plano Individual.  

O critério 35, exige a ratificação de um plano individual que se baseie nas necessidades do 
cliente e que contenha requisitos específicos tais como: situação/condição desejada pelo 
cliente, objectivos gerais, objectivos específicos mensuráveis, métodos / técnicas / 
intervenções a utilizar e a identificação dos colaboradores envolvidos e responsabilidades 
para a sua implementação. Todos os planos individuais da APPACDM cumprem 
integralmente com estes requisitos específicos. 

Em virtude da similaridade do indicador 35 com o indicador anterior, a APPACDM reporta 
como indicadores os já apresentados no critério 34. Os respectivos gráficos encontram-se 
presentes nas figuras 114 e 112 do presente relatório. Apenas se salienta que, ambos os 
objetivos (para 2016) presentes nas tabelas associadas aos gráficos mencionados, foram 
revistos na monitorização do plano anual de qualidades, tendo sofrido as alterações 
resultantes dos resultados obtidos no ano anterior (alinhamento). 

Q. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Critério 36 - A organização identifica, documenta e mantém os processos-chave da 
prestação de serviços em consonância com a sua visão, missão e política da qualidade.  

A APPACDM de Coimbra tem documentados os seus processos chave e de suporte. A 
gestão destes processos é realizada de acordo com o descrito nos respectivos 
procedimentos gerais e específicos. O suporte aos processos chave é realizado nos diversos 

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                85



processos de suporte que se encontram igualmente identificados e  ratificados pela gestão 
de topo.  

Adicionalmente a cada processo, existem instruções de trabalho, planos, regulamentos e 
registos para a realização, execução e suporte dos mesmos.  

A Execução de Serviços (Processo Chave 3 - PC3) e os procedimentos específicos 
associados, encontram-se identificados para cada resposta social. O planeamento, 
monitorização e avaliação da execução dos serviços é realizada segundo um ciclo anual 
PDCA. A revisão de todos os instrumentos associados é realizada continuamente. Os 
resultados dessa revisão levam a que esses processos e documentos associados passem, 
sempre que necessário, a novas versões que são aprovadas e integradas na gestão 
documental do sistema da qualidade. 

O Mapa de processos da APPACDM de Coimbra foi revisto tendo sido alterado o nome do 
anterior processo de Gestão de Competências para Processo de Recursos Humanos. 
Também o anterior processo de Gestão administrativa/Financeira sofreu alterações 
nomeadamente com a separação integral da area administrativa e da área financeira. Desta 
alteração surgem agora o processo PS6-Gestão Administrativa e o PS8-Gestão Financeira. 
Toda a documentação associada a estes processos será revista ate´ao final do corrente ano 
de 2016. 

A figura seguinte, apresenta o mapa de processos atualizado da APPACDM de Coimbra. 
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Figura 116



Relativamente aos indicadores associados ao critério 36, começamos por apresentar na 
figura 117, a taxa de Implementação de ações decorrentes de auditorias aos Processos 
Chave (Founders  e Internas). 

 

Relativamente à organização congénere a APPACDM apresenta-se como lider de 
benchmarking apresentando também uma tendência do resultado crescente.  

O segundo indicador do critério em análise reporta a taxa de sucesso da política da 
qualidade. Este resultado foi apresentado e analisado na página 9 deste relatório (fig 5). Os 
indicadores que contribuem ponderadamente para esta taxa reflectem o alinhamento entre 
os processos da organização e a sua política da qualidade. 

Critério 37 - A organização revê os processos-chave da prestação de serviços e mantém o 
controlo sobre a prestação de serviços. 

O processo de prestação de serviços encontra-se específicamente associado ao processo 
PC3-Execução de serviços. A revisão destes processos encontra-se ao encargo da direção 
técnica, coordenadores de respostas e equipas técnicas dos diversos centros e unidades. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 95%
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C36.1 -Taxa de Implementação de ações decorrentes de auditorias 
aos Processos Chave (Founders  e Internas)

2011 2012 2013 2014 2015
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Figura117



Salienta-se ainda que a resposta social de SAD foi integrada neste processo, sendo a sua 
documentação ratificado pelo sistema de gestão da qualidade. 

No decorrer do ano 2015, foram revistos ou introduzidos um total de 77 instrumentos, entre 
Processos Chave, Procedimentos Específicos, Instruções de trabalho e ou registos. 
comprovando-se que a revisão dos processos se encontra a ser executada de forma 
continuada ao longo dos anos. 

O primeiro indicador do critério em análise (fig.118), reporta a taxa de cumprimento do 
Processo de Execução dos Serviços (Plano anual de Atividades-Respostas Sociais), já 
apresentado e analisado na página 92 do presente relatório, figura 111. 

O segundo indicador do critério 37, foi também apresentado anteriormente na página 6, 
figura 1 do presente relatório, reportando-se à taxa de Eficácia e Eficiência Organizacional. 

Voltamos apenas a apresentar os respectivos gráficos dos indicadores supramencionados, 
para uma análise mais célere dos resultados. 
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C37.1 -Taxa de cumprimento do Processo de Execução dos 
Serviços (Plano anual de Atividades-Respostas Sociais)
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C37.2 - Taxa de Eficácia e Eficiência Organizacional

2011 2012 2013 2014 2015

89,6%84,3%89,8%
82,0%76,0%

Figura 119



No ano de 2015, foi opção da APPACDM, não realizar nenhuma auditoria interna. Entendeu-
se adiar a mesma para o próximo ano de 2016, ano esse de auditoria de certificação externa 
Equass Excellence. Contudo, a gestão da qualidade realiza anualmente a sua própria 
auditoria aos processos de acordo com indicadores estabelecidos, aquando da análise dos 
respetivos inputs anuais. 

Os resultados desta revisão interna nomeadamente não conformidades e oportunidades de 
melhoria , encontram-se identificadas na dimensão da melhoria contínua deste relatório. 

R. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS

Critério 38 - A organização assegura que os clientes têm a possibilidade de aceder a um 
continuo de serviços que vão desde a intervenção precoce ao apoio, respondendo às 
alterações das necessidades e expectativas ao longo do tempo.  

A APPACDM de Coimbra assegura aos seus clientes o acesso a um contínuo de serviços 
que vão desde a intervenção precoce ao términos do seu ciclo de vida, respondendo às 
alterações das necessidades e expectativas ao longo do tempo. A abrangência dos serviços 
da APPACDM é claramente uma das inegáveis mais valias da organização, sendo uma das 
poucas do país a prestar um serviço continuado desde a nascença até final de ciclo de vida 
dos seus clientes. 

Como primeiro indicador associado ao critério 38, a APPACDM apresenta a taxa de clientes 
apoiados em continuidade por mais do que um serviço (fig.120). Estes clientes usufruem dos 
serviços da organização em mais do que uma resposta social. Como exemplos ilustrativos, 
os clientes apoiados por CAO e LAR, ou CMFR e CAO, ou Colégio e CMFR entre outros. 
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A APPACDM é lider nacional de benchmarking e apresenta uma linha de tendência  
crescente. Com base nessa linha de tendência histórica, é de esperar atingir os 20% já no 
ano de 2016. Este resultados espelha claramente a resposta às alterações das necessidades 
e expectativas ao longo do tempo, neste âmbito em particular. 

O segundo indicador de performance apresenta o número de respostas sociais da 
APPACDM e organização congéneres, desde a infância à 3ª idade. (fig.121) 

 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 20%

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 13
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C38.1 -Taxa de clientes apoiados em continuidade por mais do que 
um serviço
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C38.2 -Nº de respostas sociais (desde a infância à velhice)
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A organização é lider nacional tendo conseguido manter as suas respostas sociais ao longo 
dos últimos 4 anos, cobrindo todos os grupos etários. Será ainda de esperar a oficialização    
da resposta de residência autónoma da Tocha no decorrer do ano 2016. 

Adicionalmente apresenta-se, no gráfico da figura 122, a taxa de cobertura etária dos 
serviços, tendo sido considerados os intervalos etários dos (0-6) (7-18) (19-30) (31-40) 
(41-50) (>50). Este indicador procura enaltecer o esforço da organização na abrangência de 
respostas proporcionadas aos seus clientes e familiares. 

A APPACDM de Coimbra é lider de benchmarking, sendo das poucas instituições do pais 
com cobertura integral no que concerne ás idades das pessoas assistidas, desde da infância 
à terceira idade.  

Na tabela seguinte e gráfico da fig.123, apresenta-se a distribuição de clientes por resposta 
social. 

Resposta Social Nº de Cientes

Intervenção Precoce 120

Creche 34

Pré-Escolar 35

CRI 393

CAO 237

Lares 46

SAD 10

Formação Profissional 258
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Taxa de cobertura etária dos serviços - Faixas  
(0-6) (7-18) (19-30) (31-40) (41-50) (>50)
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APPACDM Coimbra
Panagia
FORMEM
BEEG

Figura122



 

Verifica-se do gráfico precedente que a maior fatia de pessoas apoiadas se encontra nas 
resposta de CRI, Formação Profissional e CAO. 

Critério 39 - A organização desenvolve uma continuidade ininterrupta dos serviços e reduz 
as barreiras em contextos multi-disciplinares ou multi-parcerias. 

Relativamente ao indicador 39, a organização apresenta como primeiro indicador, associado 
diretamente a intervenção multi-disciplinar, o número médio de técnicos com 
responsabilidades atribuídas em Planos Individuais. (fig.124). 
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Distribuição de clientes por 
Resposta Social
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Figura 123

C39.1 - No médio de técnicos com responsabilidades atribuídas em 
Planos Individuais
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Figura124



Conforme o gráfico acima atesta, a APPACDM de Coimbra é lider de benchmarking, sendo 
também visível uma tendência crescente ao longo dos últimos 5 anos. Tem-se verificado 
cada vez mais um maior envolvimento dos técnicos das diversas especialidades nos planos 
individualizados dos clientes. A construção, desde 2013, de PDIs conjuntos, para os clientes 
apoiados em mais do que uma resposta, foi factor decisivo para este aumento. Entende-se 
que em 2016 o valor rondará os 4,5. 

Como segundo indicador do critério 39, apresenta-se na figura 125, a taxa de clientes cujos 
serviços envolvem parcerias (provisão de serviços). Este indicador procura responder 
diretamente ao contexto multi-parceria do critério em análise. 

A liderança de benchmarking e a respetiva linha de tendência evidência o trabalho 
sustentado da organização neste âmbito de multi-parceria. Este indicador reflete o 
alinhamento entre o aumento do número de parceiros e o suporte prestado ao clientes com 
base nas parcerias desenvolvidas. Cada vez mais a APPACDM de Coimbra tem procurado 
que as parcerias desenvolvidas alcancem um maior número de clientes. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 4,5

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 55%
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C39.2 - Taxa de Clientes cuja provisão de serviços envolve 
parcerias
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S. ABORDAGEM HOLÍSTICA 

A APPACDM de Coimbra presta serviços através de uma abordagem multidisciplinar 
baseada nas necessidades e expectativas dos clientes  com o objectivo de melhorar a sua 
qualidade de vida. Toda a actuação técnica da organização é sustentada no modelo de 
qualidade de vida de Robert Schalock e nos domínios/dimensões de qualidade de vida que 
sustentam este modelo. Adicionalmente, a APPACDM tem vindo a aplicar escalas de 
qualidade de vida, baseadas neste mesmo modelo e que procuram não só identificar 
dimensões de QV (para cada cliente) cuja intervenção deve ser mais intensa, como também 
produzir resultados objetivos do impacto da intervenção na qualidade de vida de cada 
pessoa assistida. 

Assim, a construção dos planos individuais é também ela sustentada nos domínios do 
modelo de Schalock. Ao estabelecer objectivos associados a esses domínios, a organização 
não só trabalha directamente a qualidade de vida de cada pessoa que assiste, como 
consegue aferir resultados associados à variação dessa qualidade de vida. 

A perspectiva holística, abrange, também o apoio na habitação, transporte, emprego, e 
questões mais amplas em torno da não-discriminação e da igualdade, dando resposta ás 
necessidades identificadas. 

A formulação de Planos Individuais conjuntos entre respostas que apoiam o mesmo 
indivíduo é trabalhada holísticamente pelos diversos técnicos. A estratégia passou, nestes 
casos, para um Plano de Desenvolvimento integral, contendo os objetivos das respostas 
sociais intervenientes, em detrimento da existência de um plano especifico para cada 
resposta social. 

Critério 40 - A organização presta serviços utilizando uma abordagem holística baseada nas 
necessidades e expectativas dos clientes com o objectivo de melhorar a sua qualidade de 
vida. 

Relativamente ao critério 40, apresenta-se como primeiro indicador, na figura 126, a taxa de 
clientes que melhoraram a sua qualidade de vida (verificação da variação do Percentil), 
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segundo a aplicação das escalas adoptadas. É realizada a comparação do percentil médio 
de qualidade de vida entre o ano n e o ano n-1. 

 

A APPACDM é lider destacada de  benchmarking e apresenta uma tendência positiva. Prevê-
se a continuidade deste aumento para 2016. Será importante no futuro, procurar comparar 
resultados com ainda mais organizações, uma vez que à data, apenas 4 organizações 
nacionais se encontram a produzir resultados neste indicador especifico. 

O segundo indicador do critério em análise, procura contextualizar os percentis médios de 
qualidade de vida dos clientes da APPACDM e das suas congéneres. Reporta-se ao 
percentil médio de qualidade de vida dos clientes. (fig 127). 

 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 82%
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C40.1 - Taxa de Clientes que melhoraram a sua qualidade de vida 
(Aplicação de Escalas QV)
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Figura 126

C40.2 - Percentil médio de qualidade de vida dos clientes 
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Figura 127



Apesar de resultados bastantes similares, ainda assim a APPACDM é lider de benchmarking.  

É interessante comparar este indicador da figura 127 com o seu precedente. Desta análise 
conjunta, torna-se evidente que o impacto dos serviços na qualidade de vida dos clientes da 
APPACDM é claramente superior ao grupo BEEG.  

Enquanto a diferença de resultados no C40.2 é de 9,8% (percentil médio), a diferença no 
C40.1 (variação do percentil) é superior a 30%.  

Apresenta-se ainda como gráfico adicional deste indicador, os resultados do benchmarking 
interno entre os centros de maiores dimensões. (fig. 128) 

 

Neste indicador de enquadramento, verifica-se que os clientes com maior percentil médio de 
qualidade de vida se encontram em S. Silvestre e na unidade da Tocha. Arganil apresenta o 
resultado mais baixo neste indicador. 

Critério 41 - A organização identifica as competências, capacidades e apoio necessários 
aos colaboradores por forma a potenciar a melhoria da qualidade de vida dos clientes. 

Relativamente ao indicador 41, a APPACDM procura aferir resultados relacionados com a 
avaliação dos seus colaboradores na promoção da qualidade de vida dos seus clientes. A 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 70%
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Percentil médio de qualidade de vida dos clientes - Centro/Unidade - 2015

Arganil CFPCF Montemor S. Silvestre Tocha

76,576,6
60,854,8

46,6

Figura 128



instituição, entende que a avaliação de desempenho específica (de acordo com a função do 
colaborador), é um indicador de relevância neste âmbito uma vez que se refere ao apoio 
especifico e direto aos clientes, com base nas competências individuais do seu staff. 

Apresenta-se assim na figura 129, a média global obtida na avaliação específica de 
competências do colaborador (ficha de funções). 

 

Conforme se atesta na figura acima, a APPACDM de Coimbra apresenta a melhor média do 
grupo de benchmarking e um tendência positiva. A avaliação de desempenho especifica das 
organizações comparadas é realizada segundo a mesma metodologia da APPACDM de 
Coimbra, ou seja, com base nas fichas de funções dos colaboradores. 

Salienta-se ainda que a APPACDM encontra-se a rever e a atualizar as funções, em 
particular nas valências de CAO e FP, de acordo com os atuais requisitos legais. 

Para segundo indicador, apresentam-se os resultados da avaliação de desempenho de 
colaboradores em duas questões especificas que consideramos estarem relacionadas com a 
promoção e potenciação da qualidade de vida dos clientes nomeadamente se “Está atento 
às necessidades dos clientes” e “ Atende e responde de forma célere e ajustada às 
necessidades dos clientes” (fig. 130). Consideramos que, respondendo ás necessidades 
especificas de cada pessoa assistida, o colaborador está a colaborar de forma efetiva na 
promoção da qualidade de vida de cada cliente. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 89%
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C41.1 - Média Global obtida na avaliação específica de 
competências do colaborador (ficha de funções)

2011 2012 2013 2014 2015

73%70%72%76%72%
79%74%

83% 88,8%89,2%88,4%88,2%87,6%

APPACDM Coimbra
FORMEM
BEEG

Figura129



Devido à especificidade do indicador acima apresentado, não é possível apresentar 
resultados comparativos com outras organizações. Entende-se que, no futuro, e a manter-se 
esta exigência do critério, os grupos FORMEM e BEEG, poderão desenvolver questões de 
avaliação de desempenho uniformes e ainda mais especificas o que poderá produzir 
resultados conjuntos para o futuro. 

T. MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

Numa clara orientação para os resultados a instituição procura alcançar um maior valor 
acrescentado na prestação dos seus serviços, quer para os seus clientes, quer para os 
restantes stakeholders, procurando avaliar e monitorizar os seus resultados, de forma 
profissional e transparente, reportando os mesmos ás diversas partes interessadas. É pratica 
comum da APPACDM de Coimbra a procura constante da melhoria continuada dos seus 
serviços e processos.

Conforme já mencionado no inicio deste relatório a APPACDM de Coimbra tem desenvolvido 
várias atividades de benchmarking e benchlearning com instituições congéneres nacionais e 
internacionais. A nível nacional, destacam-se todo um conjunto de iniciativas realizadas nos 
grupos da FORMEM e BEEG, que para além de procurem a uniformização de indicadores e 
respectivas métricas, fomentaram a partilha de boas praticas com apresentações especificas 
por todo o pais. 
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C41.2 - % média da avaliação de desempenho dos colaboradores 
nas questões: 

 “Está atento às necessidades dos clientes” e “ Atende e responde 
de forma célere e ajustada às necessidades dos clientes”

2011 2012 2013 2014 2015

92,2%90,5%91,0%90,4%87,3%

APPACDM Coimbra

Figura130



A APPACDM, por iniciativa própria desenvolveu contactos e reuniões com as duas 
organizações internacionais de referencia EQUASS Excellence. Com estas organizações em 
particular, foram realizadas visitas para troca de experiências e boas praticas, das quais 
resultaram também a comparação  de resultados em diversos indicadores de performance. 

Salienta-se ainda que foi produzido todo uma súmula deste trabalho pelo grupo FORMEM 
nos cadernos anuais desta federação. 

Os próximos quadros procuram espelhar o contexto de todo este trabalho supra-
mencionado.

1. Grupo FORMEM 

2. Grupo BEEG 

Nº de Organizações Nº de Reuniões de 
Benchmarking

Nº de Reuniões de 
Benchlearning

Nº de KPI  
Benchmarked

12 7 10 48

Organizações Envolvidas no Processo Nivel de Certificação EQUASS

- APPACDM de Coimbra 
- ASSOL 
- APPACDM de Viseu 
- AAPACDM Faro 
- CERCIGUI 
- CERCIMARCO 
- APACI 
- ARCIL Lousã 
- CSRSI 
- CERCIMARANTE 
- CERCIVAR 
- A2000

Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Assurance 
Assurance 
Assurance 
Assurance 
Assurance 
Assurance

Nº de Organizações Nº de Reuniões de 
Benchmarking

Nº de Reuniões de 
Benchlearning

Nº de KPI  
Benchmarked

11 6 1 25

Organizações Envolvidas no Processo Nivel de Certificação EQUASS

- APPACDM de Coimbra 
- AFID 
- APPACDM de Gaia 
- AAPACDM Viseu 
- APPC Coimbra 
- APPC Porto 
- APPC Faro 
- CERCIAG 
- CERCIMARCO 
- CRIO 
- UMP - JPII

Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence 
Excellence
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2. BENCHAMRKING INTERNACIONAL 

Na próxima tabela são apresentados alguns dos principais outputs implementados e ou a 
implementar resultantes dos trabalhos realizados no contexto destas atividades. 

Nº de Organizações Nº de Reuniões de 
Benchmarking

Nº de Reuniões de 
Benchlearning

Nº de KPI  
Benchmarked

2 5 (two via Skype) 2 28 - PANAGIA 
41 - JOSEFSHEIM

Organizações Envolvidas no Processo Nivel de Certificação EQUASS

- APPACDM de Coimbra 
- JOSEFSHEIM Bigge (Germany)  
- PANAGIA Eleousa (Greece)

Excellence 
Excellence 
Excellence 

BENCHLEARNING INPUT ORIGEM VALOR ACRESCENTADO 

PARA A APPACDM DE COIMBRA

D e fi n i ç ã o d e m é t r i c a s e 
metodologias relacionadas com as escalas 
de qualidade de vida

APC Faro

Ações concertadas sobre as 
metodologias da FEAPS e San Martin para uma 
avaliação e comparação dos resultados mais 
eficaz.

Padron i zação dos inpu ts do 
indicador da  Eficiência e Eficácia 
organizacional CSJD Lisboa

Possibil idade de comparação de 
resultados futuros da taxa TEEO baseada em “A 
Leadership Guide for Todays Disabilities 
Organizations”

Padronização de métricas de KPI
BEEG Group & 

FORMEM group

A u m e n t a r o n ú m e r o e v a l o r 
acrescentado dos principais indicadores de 
desempenho comparáveis entre organizações

Metodologias de aplicação das 
escalas de QV adoptadas

Salamanca 
University (Schalock & 
Verdugo)

Instrumentos específicos para avaliação 
do impacto dos serviços na QV dos clientes e 
m e l h o r a l i n h a m e n to d a i n t e r v e n ç ã o 
individualizada.

Ins t rumento de ava l iação da 
Eficiência e Eficácia Organizacional Salamanca 

University (Verdugo)

Avaliar o desempenho da organização 
na eficácia e eficiência, com base na prática 
baseada em evidências.

Novo instrumento de divulgação de 
resultados organizacionais CSBJ Braga

Novo “ fl ye r ” pa ra me l ho r i a de 
transmissão de resultados aos stakeholders 
externos.
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Critério 42 - A organização identifica os seus resultados e assegura a sua monitorização e 
avaliação formal, periódica e independente e os procedimentos para alcançar os resultados 
pretendidos. 

Relativamente ao critério 42, o primeiro indicador reporta a Taxa de Eficácia e Eficiência 
Organizacional já dissecada nas páginas 5 e 6 do presente relatório. Ainda assim, 
apresentamos novamente a figura e respectiva tabela com os respectivos resultados.  

TEEO = ((PI*0,35) + (PA*0,3) + (Cl*0,15) + (CO*0,1) + (FA* 0,1))  +/-   VPGO ) * 100% 

 

Implementação de uma ferramenta 
mais abrangente e eficaz na avaliação de 
desempenho de pessoal (por objetivos) Josefsheim Bigge

Avaliação de pessoal ainda mais 
personal izada, sendo mais objet iva e 
aumentando o foco no colaborador. Reforçar o 
reconhecimento do mérito para a realização 
concreta dos objectivos acordados.

Projeto Educativo do Dandélio
Fundação Calouste 

Gulbenkian

Novos métodos de trabalho para o 
jardim de infância Dandélio e formação 
específica para o pessoal sobre a metodologia 
a implementar.

Projeto “Janela para o Mundo”
S e c t o r 3 - 

Fundação PT

Permi t i r a ut i l i zação das novas 
tecnologias pelos clientes através de tablets em 
áreas ocupacionais e jardim de infância.

Aplicação de um novo instrumento 
de ava l iação Cul tura da Qual idade 
Organizacional.

FORMEM Group 
( G u u s V a n B e c k 
Presentation)

Possibilidade de avaliar a Cultura de 
Qualidade em todas as unidades, permitindo 
identificar resultados que permitem futuro 
benchlearning inter-unidades, bem como futuras 
áreas de desenvolvimento.

Premiar as melhores sugestões de 
clientes e colaboradores.

Josefsheim Bigge
Melhorar os níveis de participação 

qualitativa no sistema de sugestões
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C42.1 - Taxa de Eficácia e Eficiência Organizacional

2011 2012 2013 2014 2015

89,6%84,3%89,8%
82,0%76,0%

Figura 131



Conforme mencionado no critério um, será pertinente intensificar os trabalhos com o Instituto 
S. J. de Deus (Braga), para futura troca de resultados neste indicador especifico. 

Salienta-se ainda que o indicador em questão foi baseado no instrumento de referência 
internacional, segundo o modelo de Robert Schalock em “A leadership guide for today´s 
desabilities organizations”. 

O segundo indicador reporta diretamente à monitorização e avaliação formal, periódica e 
independente, realizada no âmbito das visitas de acompanhamento da entidade financiadora 
e/ou de relatórios de auditorias internas. Este indicador avalia a taxa de implementação de 
ações decorrentes de auditorias aos Processos Chave (Seg.Social e Internas). (fig. 132) 

 

A APPACDM apresenta uma taxa de implementação de 94% sendo lider na comparação 
com a entidade congénere. A tendência do resultado é positiva a 5 anos. Salienta-se que já 
no decorrer de 2016, se encontram a ser trabalhadas as respectivas ações decorrentes da 
visita de acompanhamento da Segurança Social, mas que ainda não se encontram fechadas 
integralmente. 

Critério 43 - A organização identifica e regista os resultados e benefícios para os clientes 
dos serviços que receberam tanto a nível individual como colectivo.  

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 95%
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C42.2 - Taxa de Implementação de ações decorrentes de auditorias 
aos Processos Chave

2011 2012 2013 2014 2015

92,0%
82,0%78,0%

67,0%

94,0%90,0%92,0%88,0%86,0%

APPACDM Coimbra
Josefsheim

Figura132



Ao nível dos benefícios para os clientes, a APPACDM foca-se em três indicadores capitais de 
performance. O modelo da organização, focado no cliente, reporta e identifica como 
principais indicadores a taxa de cumprimento das necessidades e expectativas dos clientes, 
a taxa de cumprimento do seu plano de desenvolvimento individualizado (eficiência) e o 
impacto dos serviços na qualidade de vida das pessoas assistidas (eficácia).  

Relativamente ao cumprimento das necessidades dos clientes, os resultados já foram 
apresentados na figura 112 da página 84 deste relatório. 

No que concerne à taxa de cumprimento dos PDIs, esta foi também dissecada na pagina 
85, figura 114. 

No âmbito da qualidade de vida, foi também apresentado o percentil médio de qualidade de 
vida dos clientes na página 97, figura 128. 

Critério 44 - A organização avalia os seus resultados de negócio com vista a determinar o 
melhor valor para os seus compradores de serviços e entidades financiadoras (“melhor valor” 
também pode ser expresso em termos do aumento da qualidade de vida do cliente.) 

Relativamente ao critério anterior, a APPACDM volta a prestar particular enfoque na taxa de 
Eficácia e Eficiência Organizacional e no impacto dos serviços na qualidade de vida dos 
clientes. Ambos os indicadores foram apresentados e avaliados em critérios anteriores 
nomeadamente no C1.1 e no C40.1 do presente relatório.  

Não obstante e a titulo informativo, voltam-se a apresentar os 2 gráficos associados aos 
indicadores em questão. 
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Taxa de Eficácia e Eficiência Organizacional

2011 2012 2013 2014 2015

89,6%84,3%89,8%
82,0%76,0%

Figura 133



 

O indicador associado à figura 134, espelha claramente o impacto na qualidade de vida dos 
clientes ao longo dos últimos 3 anos. Conforme referido anteriormente, este indicador 
espelha a eficácia do serviço a nível individual.  

Adicionalmente, apresentam-se os resultados de alguns indicadores financeiros da 
organização. Estes resultados são reportados anualmente em assembleia geral e enviados à 
respectiva entidade financiadora, em relatório e contas da organização. 

Neste âmbito, o primeiro indicador, apresenta o desvio financeiro face ao orçamentado. (fig. 
135) 

Verifica-se que a APPACDM de Coimbra apresenta uma tendência positiva nos seus 
resultados sendo lider de benchmarking.  
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Taxa de Clientes que melhoraram a sua qualidade de vida (Aplicação de 
Escalas QV)

2013 2014 2015

49,2%
59,1%60,3%

81,3%
70,2%66,2%

APPACDM Coimbra
BEEG

Figura 134

Desvio Financeiro Anual Face ao Orçamentado (Variação de 
Resultados face ao previsto)

2011 2012 2013 2014 2015

102,5%98,5%
75%85,5%

37,5%54,2%54,4%

-96,20%

66,30%

-104,20%

50,30%62,35% APPACDM Coimbra
FORMEM
BEEG

Figura 135



O próximo indicador apresenta o desvio financeiro da APPACDM face à despesa (fig 136) e 
face à receita (fig 137) 

Face à despesa, a organização apresenta um resultado com tendência negativa, gastando 
mais do que o previsto em orçamento. 

 

Face à receita, a organização inverte o seu comportamento, recebendo mais do que o 
previsto em orçamento. 

A sumula dos dois resultados anteriores, é apresentada no gráfico da figura seguinte, 
acabando por identificar de forma mais clara o comportamento financeiro global da 
organização. Assim, apresentamos como indicador de performance chave que afere a 
variação dos proveitos vs. gastos. (fig 138) 
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0,49%

-2,75%

1,50%
1,97%

5,96%

2011 2012 2013 2014 2015

Desvio Orçamental Face á Despesa

Figura 136

-0,80%

-4,12%

4,33%

0,07%

9,53%

2011 2012 2013 2014 2015

Desvio Orçamental Face á Receita

Figura 137



O gráfico da figura anterior espelha o comportamento geral da organização relativamente ao 
orçamentado (receita vs. despesa). O diferencial entre estes dois inputs, pode ser 
considerado como o resultado liquido face ao orçamentado. A APPACDM consegue 
demonstrar uma variação positiva, apresentando um novo máximo histórico em 2015. 

A respetiva distribuição de custos e rendimentos pode ser consultada em relatório e contas, 
tendo este sido apresentado e aprovada em assembleia geral. 

Critério 45 - A organização avalia a satisfação individual e colectiva dos clientes e outras 
partes interessadas através de uma avaliação interna e/ou externa.  

A avaliação  da satisfação individual e colectiva dos clientes e restantes partes envolvidas é 
realizada mediante a aplicação de inquéritos de satisfação, segundo procedimento escrito. O 
tratamento mais incisivo destes inquéritos encontra-se espelhado em relatório específico de 
avaliação da satisfação das partes interessadas. Sublinha-se que a grande maioria dos 
resultados da satisfação já foram apresentados em critérios anteriores deste relatório.

A revisão do sistema, apresenta os resultados macro obtidos nas diferentes taxas de 
satisfação globais, a nível geral e ao nível das diferentes unidades (Benchmarking interno). 

Para enquadrar os resultados dos diversos inquéritos de satisfação, voltamos a apresentar, 
na próxima tabela, o número de inquéritos distribuídos vs. número de inquéritos recolhidos. 
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-1,29% -1,37%

2,83%

-1,90%

3,58%

2011 2012 2013 2014 2015

Variação dos Proveitos Vs. Gastos face ao Orçamentado

Figura 138



Voltamos também a referir que só são entregues inquéritos de clientes àqueles que têm 
capacidade para os responder. Os restantes são englobados nos inquéritos dos seus 
representantes legais. 

A satisfação é considerada positiva quando a resposta é igual ou superior a “Satisfeito”. 

Como primeiro indicador associado ao critério em análise, apresenta-se, na figura 139, a 
taxa de satisfação dos clientes. 

 

A APPACDM de Coimbra demonstra uma tendência positiva e ocupa a liderança de 
benchmarking. Relativamente ao ano 2014 a organização regista uma quebra nos 
resultados. Contudo, e mediante a construção do novo colégio, espera-se que este valor 
venha novamente a subir em 2016 uma vez que a falta de condições físicas do colégio Sta. 
Maria, era um dos pontos mais penalizados nos inquéritos de satisfação dos representantes 
das crianças. 

PARTICIPAÇÃO NOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO

STAKEHOLDER INQUÉRITOS DISTRIBUÍDOS INQUÉRITOS DEVOLVIDOS

CLIENTES 560 526

FAMÍLIAS 628 446

STAFF 219 197

PARCEIROS 120 70

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 96,5%
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C45.1 - Taxa de satisfação global clientes

2011 2012 2013 2014 2015

91%92%90%91%92% 89%87%88%
94,6%96,9%96,4%

90,5%93,5%

APPACDM Coimbra
FORMEM
BEEG

Figura139



Como gráficos suplementares ao anterior, apresentam-se os resultados de benchmarking 
entre centros/unidades e respectivas respostas sociais, referentes ao ano 2015. 

 

Relativamente à valência de CAO, o melhor resultado é o do centro de S. Silvestre. No lado 
oposto encontra-se o CAO de Arganil. O diferencial entre estes dois centros é de quase 
10%. 

Relativamente aos clientes de formação profissional, os resultados alcançados em 2015 
foram: 

Nesta valência, o melhor resultado foi obtido em Arganil, enquanto que o valor menos 
positivo registou-se no pólo da Tocha. A diferença entre ambos foi superior a 12 pontos 
percentuais. 
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Taxa de Satisfação de Clientes de CAO

Arganil Montemor S. Silvestre Tocha

95,7%97,6%93,2%87,9%

Figura 140

Taxa de Satisfação de Clientes de Formação Profissional

Arganil Montemor Tocha CFPCB

97,2%
87,1%94,9%99,3%

Figura 141



O gráfico da figura 142, apresenta as diferenças na satisfação na resposta social de Lar 
Residencial. 

No que concerne aos Lares, verifica-se que os clientes mais satisfeitos em 2015 foram os de 
S. Silvestre. No lado oposto encontra-se o lar de Montes Claros. 

O próximo gráfico (fig. 143), apresenta as taxas de satisfação globais dos clientes, por 
resposta social, salientando que os clientes da infância e de SAD, são aqui representados 
pelos responsáveis legais. 

 

Todas as respostas apresentam valores globais extremamente elevados. Ainda assim, o 
menor valor médio é o dos CAO´s e o maior o da Intervenção Precoce. 

O segundo indicador de performance associado diretamente ao critério 45, reporta a taxa de 
satisfação global dos restantes Stakeholders ( Famílias e Parceiros), sendo representado na 
figura 144. 
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Taxa de Satisfação de Clientes de LAR

S. Silvestre Tocha M. Claros

89,6%98,2%100,0%

Figura 142

Taxa de Satisfação Global de Clientes Por Resposta Social

IP Creche e Pré CRI CAO LAR FP SAD CMFR

95,0%99,4%94,6%95,9%93,6%97,3%98,5%99,9%

Figura 143



 

A APPACDM de Coimbra regista um tendência positiva tendo alcançado a posição de 
liderança em 2013, mantendo-a atualmente. 

Adicionalmente, apresenta-se a satisfação das famílias por Resposta Social. (fig 145) 

Relativamente ao gráfico anterior, verifica-se que as famílias mais satisfeitas são as das 
respostas sociais de Intervenção Precoce e Lares. As menos satisfeitas são as famílias da 
Formação Profissional. Contudo, todos os valores se cifram acima dos 93% de satisfação 
positiva. 

Relativamente à satisfação dos Parceiros, todas as unidade e centros, registaram uma taxa 
de satisfação positiva de 100% (consideradas as respostas iguais ou superiores a “satisfaz”). 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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C45.2 - Taxa de satisfação global de Stakeholders - Famílias e 
Parceiros

2011 2012 2013 2014 2015

92%94%94%95%93% 88%87%86%
95,0%95,2%94,1%94,3%89,6%

APPACDM Coimbra
FORMEM
BEEG

Figura144

Taxa de Satisfação Global das Famílias Por Resposta Social

IP Creche e Pré CRI CAO LAR FP SAD

99,4%93,1%99,8%94,5%96,1%98,5%99,9%

Figura 145



U. REPORTE DE RESULTADOS 

Critério 46 - A organização disponibiliza registos acessíveis de fácil compreensão sobre os 
resultados, incluindo as conquistas e percepções individuais.  

Ao reportar os resultados aos seus stakeholders, a APPACDM de Coimbra procura 
assegurar que os mesmos são correctos, válidos e demonstrativos do valor acrescentado da 
instituição. Procura-se também disponibilizar registos abrangentes, acessíveis e de fácil 
compreensão no sentido de proporcionar uma percepção clara dos mesmos. Este ano, foi 
implementado um novo flyer de transmissão de resultados aos stakeholders, com base num 
input de benchlearning com uma instituição congénere de Braga (CSBJ). 

Começamos por apresentar como primeiro indicador, na figura 146, a taxa de Clientes/
Representantes, presentes na avaliação do seu Plano Individual. Este momento merece 
particular ênfase devido ao facto de ser específico e individualizado, potenciando uma 
transmissão dos resultados pessoais de cada pessoa assistida.

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 2º 94%
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C46.1 - Taxa de Clientes/Representantes Presentes na Avaliação do 
seu Plano Individual

2011 2012 2013 2014 2015

89%90%86%87% 90%88%87%
100%100%

76%
65%

93,2%93,5%90,4%88,4%83,4%

APPACDM Coimbra
Josefsheim
FORMEM
BEEG

Figura146



A APPACDM de Coimbra é vice-lider de benchmarking e apresenta uma tendência crescente 
no seu resultado. 

Para segundo indicador do critério 46, reportamos a satisfação de  Stakeholders com a 
Informação disponibilizada sobre o desempenho da organização. (fig.147) 

Neste grupo de stakeholders estão envolvidos os parceiros e entidades. 

 

Da figura anterior verifica-se uma tendência crescente, sendo que a APPACDM de Coimbra 
se encontra na 2ª posição de benchmarking. Como medida de melhoria, foi decidido realizar 
um flyer institucional para transmissão de resultados mais efetiva aos stakeholders externos, 
baseado nas práticas do CSBJ de Braga (benchlearning). 

Critério 47 - A organização dissemina activamente os resultados do desempenho 
organizacional aos seus colaboradores, clientes e restantes partes interessadas. 

Relativamente ao critério 47, começamos por apresentar como indicador a taxa de 
participação de colaboradores em sessões/reuniões de apresentação de resultados.  (fig.
148) Anualmente, e para além das reuniões realizadas pelas diversas equipas em cada 
unidade, o responsável da qualidade apresenta os principais resultados da organização aos 
seus colaboradores. Neste âmbito é realizada pelo GSQ, uma reunião em cada centro/
unidade para o efeito. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

Josefsheim 2º 92%
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C46.2 - Satisfação de  Stakeholders externos com:" Informação 
disponibilizada sobre o desempenho da organização."

2011 2012 2013 2014 2015

87%81%82%
95,0%

73%73%
88,9%82,6%82,1%86,0%

71,1%
APPACDM Coimbra
Panagia
Josefsheim
FORMEM

Figura147



 

A APPACDM de Coimbra é segunda do grupo de Benchmarking. A tendência positiva, revela 
que os colaboradores se têm mostrado mais interessados nestas apresentações especificas, 
sendo previsível melhorar em 2016 para um resultado de pelo menos 70%. 

O segundo indicador do critério 47 já foi apresentado em C46.2, Satisfação de  Stakeholders 
externos com:" Informação disponibilizada sobre o desempenho da organização. 

Como indicador adicional, apresenta-se a taxa de colaboradores que respondem 
afirmativamente à questão especifica do inquérito de satisfação acerca do seu grau de 
conhecimento do Relatório Anual de Atividades. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APC Faro (78%) 2º 70%
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C47.1 - Taxa de participação de colaboradores em sessões/
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Satisfação do Satff quanto ao "Grau de conhecimento do Relatório 
Anual de Atividades" 

2011 2012 2013 2014 2015

86,3%84,8%82,1%83,6%82,4%

Figura149



No gráfico da figura anterior, verifica-se que o nível de satisfação apresenta uma tendência 
positiva, tendo sido registado um novo máximo histórico em 2015. 

V. CICLO DE MELHORIA 

A APPACDM apresenta uma abordagem sistemática aos seus ciclos de melhoria. Estes 
ciclos são, considerados pela organização, a três níveis: Macro, Meso e Micro. 

A nível macro, a APPACDM executa o ciclo PDCA com base no seus 4 
processos chave. Estes Processos-Chave refletem este ciclo desde o 
Planeamento Estratégico (P1) até à Avaliação (P4). O mapa de processos 

reflete a sequência lógica deste ciclo em particular. (fig.150) 

Na página seguinte, apresenta-se o fluxo deste mapa de processos, desde o planeamento 
estratégico ao momento da avaliação. (fig. 151) 

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                114

MACRO 
Processos 

Chave

Figura 150



 

A figura acima espelha esquematicamente o ciclo PDCA macro da APPACDM de Coimbra. 
O plano estratégico 2016-19 foi construído com base em diversos inputs nomeadamente os 
resultados de indicadores de performance, resultados do estudo da Cultura da Qualidade 
Organizacional (EQUASS), resultados da aplicação da escala da Eficácia & Eficiência e de 
uma análise de contexto SWOT. Os respetivos planos anuais absorvem os objetivos macro 
do plano estratégico, sendo monitorizados e avaliados ciclicamente. O relatório de revisão do 
sistema avalia todos os processos anualmente, reportando os resultados ás diferentes partes 
interessadas. Após análise cuidada de toda a informação, são implementadas as respectivas 
ações, realizados os re-alinhamentos e reformulações dos objetivos. 

  

O nível meso, encontra-se relacionado com os respetivos processos de 
melhoria da qualidade, contendo todos os inputs e outputs associados. Os 
outputs (resultados da gestão da qualidade), permitem assim avaliar a 
eficácia de todos os procedimentos associados à gestão da qualidade da 

APPACDM de Coimbra.  

O esquema da figura da página seguinte (fig. 152), procura identificar as diversas 
componentes associadas a este nível meso. 
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Ao nível dos projetos e ações de melhoria, os respectivos ciclos encontram-se definidos nos 
procedimentos. Apresenta-se no próximo esquema da figura 153,  as atividades associadas 
aos respectivos projetos de melhoria/inovação e ações. 

Revisão do Sistema 2015                                                                                                                                                116

Figura 152

Figura 153



 

O micro ciclo PDCA da APPACDM de Coimbra, está diretamente focalizado 
no processo de planeamento individualizado dos clientes. Conforme já 
referido nas dimensões associadas ao principio EQUASS, do Centrado no 
Cliente, este micro processo começa pela identificação das necessidades 

especificas de cada pessoa assistida, ao qual se segue o desenvolvimento e 
implementação do respetivo plano individual. Os objetivos presentes nos PDIs são 
monitorizados regularmente e avaliados no final de ciclo. O esquema apresentado na figura 
seguinte (fig. 154), espelha sucintamente as várias componentes deste micro ciclo PDCA: 

Critério 48 - A organização tem procedimentos de melhoria contínua baseados no ciclo de 
melhoria. 

Associado ao critério 58, a após a explicação  dos diversos ciclos de melhoria da 
organização nomeadamente o macro, meso e micro, começamos por apresentar como 
indicador de performance, a taxa de sucesso dos ciclos de melhoria contínua 
(Macro+Meso+Micro). (fig. 155). Esta taxa é calculada através da média dos inputs 
apresentados na tabela seguinte. 
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A tendência apresentada na figura acima é positiva e a APPACDM de Coimbra é lider de 
Benchmarking. Acredita-se que com uma melhor monitorização do plano anual de atividades 
o resultado para 2016 poderá atingir os 85,8%. 

Para segundo indicador do critério 48, na figura 156, foi escolhida a taxa de concretização 
das planos de melhoria. No ano de 2015 foram desenvolvidos 41 planos de melhoria 
distribuídos pelos diversos centros e unidades. 

TAXA DE SUCESSO DOS CICLOS DE MELHORIA

NIVEL INPUT

MACRO TAXA DE CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL

MESO TAXA DE CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE MELHORIA

MICRO TAXA DE CUMPRIMENTO DOS PDIs

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 85,8%
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C48.1 - Taxa de sucesso dos ciclos de melhoria contínua 
(Macro+Meso+Micro)
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C48.2 - Taxa de concretização das planos de melhoria
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A tendência do indicador anterior é positiva e a APPACDM de Coimbra é lider de 
benchmarking. Pretende-se melhorar os timings na ratificação dos projetos, monitorização e 
avaliação, acreditando-se ser possível atingir os 96% em 2016. 

Como gráfico adicional apresentamos na figura 157, a distribuição dos projetos de melhoria 
por centro/unidade 

Conforme o gráfico acima atesta, o centro CFPCB implementou o maior número de projetos 
de melhoria em 2015, seguido do CAO de S. Silvestre. 

Critério 49 - A organização identifica Indicadores de desempenho mas medição dos 
resultados das acções de melhoria.  

O primeiro indicador do critério 49, reporta a taxa de implementação das ações de melhoria. 
Esta ações encontram-se associadas ás eventuais não conformidades, ocorrências, 
sugestões e reclamações. O indicador reporta o número de ações implementadas vs. 
número total de ações. (fig.158) 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 96%
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Distribuição dos projetos de Melhoria 2015
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A APPACDM é vice-lider de benchmarking e apresenta uma tendência de resultados 
crescente. 

O segundo indicador de performance reporta novamente a taxa de cumprimento dos planos 
de melhoria. Os resultados deste indicador já foram analisados na página 119, figura 156, 
deste relatório. 

Como indicador adicional, a APPACDM de Coimbra analisa ainda a taxa de clientes 
abrangidos por planos de melhoria. (fig 159) 

A tendência é crescente, registando-se um aumento sustentado ao longo dos últimos cinco 
anos. Salienta-se que a organização é a única dos diversos grupos de benchmarking a 
avaliar este indicador, considerado pelo SGQ como muito pertinente. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

CERCIGUI 90% (FORMEM) 2º 89%
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C49.1 - Taxa de eficácia das ações de melhoria
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Taxa de clientes abrangidos por planos de melhoria.

2011 2012 2013 2014 2015

88,7%84,4%81,4%76,3%75,2%

Figura159



X. INOVAÇÃO 

A APPACDM de Coimbra, procura introduzir, de forma consistente e sustentada, cada vez 
mais formas de trabalho, serviços, técnicas, metodologias, instrumentos e equipamentos 
associados ao capítulo da inovação. A maioria dos projetos surgem da identificação de 
necessidades  das diversas partes interessadas, em particular dos clientes.  

Reconhecendo a importância deste capítulo, a instituição reserva um eixo específico nos 
seus planos estratégico e anual, para a Qualidade, Inovação e Desenvolvimento. 

Nos últimos anos, a organização tem vindo também a procurar que os resultados destes 
projetos, sejam cada vez mais abrangentes, procurando que cada vez mais clientes, possam 
usufruir das mais valias destes projetos.

Todos os projectos de inovação são formalizados em folha de registo específica, com 
definição de objectivos, tarefas, atribuição de responsabilidades e definição de timings de 
concretização. A jusante do processo é realizada a avaliação de cada projecto.  

Com base no modelo EQUASS, também a APPACDM considera que os seus projetos 
podem ser englobados em 4 áreas capitais: Ideias; Práticas; Serviços e Bens & Produtos. 

No ano de 2015, foram contabilizados um total de 17 projetos de inovação, distribuídos 
pelos diversos centros e unidades. 

Começamos por apresentar, na fig. 160, a taxa de cumprimento dos objetivos anuais de 
2015, associados ao eixo da Qualidade, Inovação e  Desenvolvimento. Sublinha-se que 
foram delineados um total de 14 objetivos, dos quais foram integralmente alcançados 12. 
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Critério 50 - A organização introduz e gere formas de trabalho inovadoras que foram 
identificadas com base nas necessidades das partes interessadas. 

Após a explicação da dinâmica da APPACDM de Coimbra, na vertente da inovação, 
começamos por reportar como indicador de performance o número de projetos de melhoria 
implementados. (fig. 161) 

 

A APPACDM de Coimbra demonstra uma evolução continuada do número de projetos de 
inovação ao longo dos últimos cinco anos. A liderança de benchmarking é assinalável. 

Adicionalmente, reportamos a distribuição dos projetos de 2015 pelos diversos centros/
unidades. (fig.162) 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º —
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Distribuição dos projetos de Inovação 2015
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Do gráfico apresentado na página anterior, verifica-se que o CAO de S. Silvestre é o centro 
com maior número de projetos associados à inovação. Registam-se também grandes 
discrepâncias entre os diversos centros e unidades. A temática dos projetos de inovação 
deverá ser desenvolvida em benchmarking interno, procurando promover um distribuição 
mais equilibrada. 

O segundo indicador de performance associado ao critério 50, apresenta na figura 163, a 
taxa de clientes abrangidos por projetos de Inovação. 

Em alinhamento com os resultados dos projetos de melhoria, a APPACDM de Coimbra 
apresenta, para a inovação, um tendência claramente crescente. Também neste indicador a 
instituição é lider de benchmarking. Com o desenrolar dos projetos para o ano de 2016, 
espera-se atingir e meta dos 50% neste indicador específico. 

Liderança de Benchmarking Posição APPACDM Objetivo Para 2016

APPACDM de Coimbra 1º 50%
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C50.2 - Taxa de clientes abrangidos por projetos de Inovação

2011 2012 2013 2014 2015

38%

23%22%
30%

19%
15%

45%

36%

14%17%15%

APPACDM Coimbra
FORMEM
BEEG

Figura163



Y. HIPÓTESES DE MELHORIA E NÃO CONFORMI-
DADES  

Neste capítulo, são apresentadas, nas tabelas seguintes, a descrição das não 
conformidades e oportunidades de melhoria detectadas, nesta revisão do sistema da 
qualidade 2015. 

Classificação Descrição das Não Conformidades

NC1 O plano anual de formação 2015 registou alguns atrasos na avaliação das ações.

NC2
Foram detectadas ocorrências de grau 2 e 3 que não foram tratadas de acordo 
com o procedimento associado, no que diz respeito aos timings de conclusão.

NC3
O processo de avaliação de desempenho registou atrasos temporais, face ao 
estipulado em procedimento na unidade da Tocha, CRI e S. Silvestre

Classificação Oportunidades de Melhoria

OM1
Deverão ser desenvolvidos esforços no sentido de aumentar a participação dos 
parceiros em inquéritos de satisfação.

OM2
Rever o Processos associados aos processos de suporte PS5, nomeadamente 
no que concerne à avaliação de desempenho e gestão da formação

OM3 Aumentar as atividades de benchlearning entre centros e unidades (excepto FP).

OM4
Melhorar a ratificação dos projetos de melhoria e inovação implementados 
(registo)
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Z. NOTAS CONCLUSIVAS 

A Gestão da Qualidade da APPACDM de Coimbra considera que o Sistema de Gestão da 
organização se encontra a cumprir com os requisitos capitais do modelo de qualidade 
adoptado (EQUASS).  

As tendências da maioria do indicadores apresentados são positivas e espelham um 
crescimento sustentado e transversal. Mais se salienta que, da comparação dos resultados 
com as diversas instituições envolvidas, nacionais e internacionais, se verifica que a 
APPACDM de Coimbra é, na larga maioria destes indicadores, clara referência de 
benchmarking, podendo ser globalmente considerada como “Melhor Prática”. 

Contudo, a Gestão da Qualidade tem o dever de reforçar a pertinência da implementação 
das ações corretivas e preventivas face ás não conformidades detetadas. 

De salientar que, para a melhoria continuada da organização, muito contribui a colaboração 
de todos os stakeholders da APPACDM de Coimbra: Direção, diretores, coordenadores, 
equipas, staff técnico e staff de apoio, famílias, parceiros e acima de tudo, os nossos 
clientes. 

A APPACDM de Coimbra gostaria ainda de enaltecer o trabalho desenvolvido com as 
diversas organizações que participaram nos trabalhos de Benchmarking e Benchlearning, e 
que facultaram a partilha de boas práticas e de resultados. Esta troca de experiências, e 
metodologias foram, inequivocamente, uma mais valia para a instituição. 

Coimbra, 30 de Junho de 2016 

      

 O Gestor da Qualidade                                  Os Elementos da Direcção 
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