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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Local Responsável Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Obter um Taxa de Eficácia dos Serviços (TES) de 90%.
1.Planeamento e monitorização dos 
indicadores associados.
2.Aferição de resultados

TES Transversal Direção e GSQ Em análise xx xx xx Março

Alargar a Resposta de Lar de São Silvestre. 1.Formalização do pedido
2.Resposta ao pedido Alargamento da Resposta S.Silvestre Direção Atingido Celebração do acordo ,0,00 € xx dezembro

Celebrar acordos de cooperação para a residência 
autónoma da Tocha.

Formular o pedido de celebração do 
acordo. Acordo celebrado Tocha Direção Não Atingido xx xx

Encronta-se na fase final 
do processo de 

lagalização.
xx

Atingir um rácio Colaborador vs. Cliente não superior a 
0,310 

1.Levantamento detalhado das 
necessidades das unidades/cruzar com o 
quadro de staff
2.Desenvolver com as equipas de 
coordenação locais uma estratégia de 
reorganização de funcionameto.
3. Monitorização periodica da evolução 
do rácio colaborador vs. cliente

Rácio Colaborador vs. Cliente Transversal Direção Atingido Rácio = 229/1140 =0,20 ,0,00 € xx dezembro

Garantir uma Taxa de incidência de acidentes de staff 
não superior a 22.

1.Análise de riscos
2.Implementação de medidas preventivas

Taxa de incidência de 
acidentes de staff Transversal DA+Equipas Diretivas Não Atingido 30,7 (por cada mil) ,0,00 €

aumento de acidentes no 
CRI = 3  (mesmo 

colaborador) dezembro

Melhorar os resultados de eficácia e eficiência 
organizacional da Escala OEES (Eficácia e Eficiência)

1.Implementar ações de melhoria 
2. Aplicação da escala com participação 
de coordenadores e equipas
3.Aferir Resultados

Resultado da aplicação da 
escala OEES Transversal Direção e Equipas Em análise xx xx xx março

Implementar novos mecanismos de reconhecimento de 
colaboradores

1.Levantamento de sugestões com 
colaboradores
2.Apresentação de propostas à direção
3. Revisão e aprovação da politica de 
reconhecimento

Atualização da política de 
reconhecimento Transversal Direção Atingido nova versão do procedimento e política ,0,00 € xx setembro

Melhorar a  comunicação e cooperação entre unidades, 
que reforcem o sentido de pertença organizacional.

1. Realização de um encontro geral de 
colaboradores inter-unidades para 
apresentação da estratégia e boas 
práticas da organização.
2.Desenvolvimento de projetos conjuntos 
entre unidades (Infância e CAO ; CAOs - 
áreas das TICs, Música e Fisioterapia)
3. Realização de atividades desportivas 
entre unidades (Arganil-Futebol ; Tocha- 
Futebol e Oridesafio ; S. Silvestre-
Caminhada
4.Criação de workshops dinâmicos entre 
colaboradores da várias unidades/centros

Registos das atividades Transversal Diretores e Coordenadores Parcialmente Atingido

1.Comemoração conjunta dos 47 anos. (30 de JunhoCao.S. Silv); 
Jantar de Natal Conjunto dos colaboradores (16-12 CAO S. 

Silvestre). 
2. Infância CAO- Visita à sala snoezelen CAOs-Intercambio entre 
ASUS (Montemor e Arganil). Snoezelen  Partilha de metologias de 

trabalho entre CAOS e elaboração da metodologia de trabalho; àrea 
da Música- Projeto com Oeiras;  Os CAOs de Tocha e  S.Silvestre, 

mantiveram o projeto Rebus Stare que realizou 7 atuações ao longo 
do ano.

Houve igualmente união de recursos entre todos os CAOs em 
atuações musicais de cada um dos CAOs.   Gala; 

Fisioterapia_Reunião entre os técnicos responsáveis por esta área de 
intervenção  realizada a 23 de dezembro de 2016. O tema 

considerado prioritário foi a obesidade e o técnico da Tocha propõe o 
projeto “Peso Pesado” para ser desenvolvido em 2017. As 

estratégias encetadas em cada unidade resultam da partilha de 
saberes e conhecimentos já adquiridos.Comunicação- ; Preparação 

da segunda edição da "para alem do obvio.
 3. Atividades despotivas: (Alem das referidas na avaliação intermédia 

) 17-12 Corrida de S. Silveste.Com a federação dos atletas da 
APPACDM na modalidade de futebol, os vários CAOs jogaram entre 

si, vários jogos ao longo da época, permitindo o intercâmbio 
pretendido.

4- Estratégias visuais para melhoria da comunicação (19.10 Mont.;- 
15-12 Arganil)  

,0,00 € dezembro

Desenvolver pelo menos 5 projetos transversais que 
envolvam a participação conjunta entre unidades.

1. Ações de sensibilização para 
colaboradores e workshop para clientes 
sobre sexualidade (Lares)
2. Desenvolver metodologias de 
planificação e avaliação da aprendizagem 
académica com recurso ás TIC (CAOs)
3. Desenvolver metodologias de 
planificação e avaliação das sessões de 
Snoezelen (CAOs)
4. Levantamento e dinamização dos 
recursos existentes nas áreas das TIC, 
Fisioterapia e Música. (CAOs)

Projetos Implementados Transversal

1. Coordenadoras Lares
2. Montemor-o-Velho
3. Montemor-o-Velho

4. Tocha
Parcialmente Atingido

1. Adiado para janeiro 20172. Não executado 3. 
Parcialmente Executado 4. Não executado para a área 

TIC e executado para a área de Música
,0,00 €

1.Executado apenas em 
fevereiro de 2017 por 
indisponibilidade de 

agenda das formadoras. 
Workshop com os jovens 
ainda não foi agendado

2 A atividade foi iniciada, 
mas atendendo à não 

colocação de professores 
nesta área não se 

conretizou; 3. as técnicas 
das áreas reuniram-se, 

partilharam metodologias 
e instrumentos de registo, 

dezembro

Avaliação Final
Eixo

Planeamento
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Estabelecer parcerias estratégicas de impacto nos 
serviços.

1.Formalização de parcerias na área da 
saúde (Lares), investigação (Universidade 
de Aveiro), integração (Parceiros do 
projeto Dandélio-MMC, MC, Expl., JB e 
conservatório) e inovação (IBILI)
2. Identificação de indicadores capazes 
de avaliar o impacto das parcerias.

1.Formalização de parcerias
2.Avaliação do impacto das 

parcerias
Transversal Direção e Equipas Parcialmente Atingido

1.Parceria formal com a Farmacia 
Moço(Lares);Assinatura de Protocolos no Dandélio; 

Embora não previstas formalmente Colaborámos nas 
seguintes Investigações: Diagnóstico do estado de 

saúde e hábitos de Higiene oral  com população com 
deficiência Universidade beira interior -mestrado 

biomedicina. Estudo COPSQ II, Avaliaçao do impato 
de riscos psicosociais na produtividade em 

Organizações de economia social.- Inst. Politécnico de 
Santarém.

,0,00 €

1. Parceria com 
Universidade de Aveiro, 
continua-se a aguardar 
resposta no Juríco da 

Universidade.2. Não foram 
definidos indicadores nem 
a cosequente avaliação do 

impacto

dezembro

Reforçar as dinâmicas de participação dos stakeholders.

1. Realização de filtragem mais real das 
parcerias e parceiros
2. Monitorização do envio dos inquéritos 
aos parcerios identificados.
3. Sensibilização perante os parceiros da 
importância do seu feedback
4. Reformulação da estratégia de aferição 
da satisfação via facebook
5. Identificação de grupos especificos 
representantes da sociedade civil.

Taxa de participação em 
inquéritos de parceiros e 

comunidade.
transversal Equipas, GSQ e DCI Em análise xx xx xx março

Obter a recertificação europeia Equass Excellence

1. Preenchimento do formulário de 
candidatura
2. Envio do formulário para EQUASS
3. Preparação da visita dos auditores
4. Acompanhamento da auditoria.

Certificado EQUASS 
Excellence Transversal Direção, GSQ e 

Coordenadores Atingido Certificado de Excelência 12000,0,00 € Pontuação obtida de 75,1 
Pontos dezembro

Atingir uma taxa de participação de pelo menos 75%, 
nas reuniões de benchmarking e benchlearnig da 
Formem.

1. Participar nas ações a desenvolver
2. Colaborar nas dinamicas desenvolvidas

Taxa de participação nas 
reuniões A definir DT e GSQ Atingido 100% de Participação nas reuniões Deslocações xx dezembro

Garantir uma taxa de participação de pelo menos 75%, 
nas reuniões de benchmarking grupo Excellence 
Nacional.

1. Participar nas ações a desenvolver
2. Colaborar nas dinamicas desenvolvidas

Taxa de participação nas 
reuniões A definir GSQ Atingido 100% de Participação nas reuniões Deslocações xx dezembro

Reconhecer e encorajar o risco pela inovação.

1.Identificação de possiveis áreas de 
inovação
2. Formação especifica a colaboradores 
a designar sobre mecanismos de 
inovação 3. Promoção de ações de 
"brainstorming" 4. Identificação das 
ações a desenvolver e recursos 
necessários.

1. Atas de sessões
2. Ações de formação
3. Ações identificadas

Transversal Direção Não atingido xx ,0,00 €
Não foram executadas 

ações de formação nesta 
área

dezembro

Implementar pelo menos 2 projetos de Inovação na 
prestação de Serviço.

1. Aprovação e publicação do Modelo 
Dandélio 
2. Aprovação do projeto agrícola (Tocha)
3.Desenvolvimento dos projetos de 
software em parceria com o ISEC.

1. Modelo publicado
2. Projetos aprovados e 

implementados
Transversal

Direção; Coordenadora 
Infância; Equipa diretiva da 

Tocha
Parcialmente Atingido

1.Projeto não Publicado 
2.Agricultura Tocha- Projeto executado encontra-se 
em Desenvolvimento. Cao S. Silvestre_ 6 Projetos 

(Exproração da comunidade,3DPRINT4Good; 
Snoezelem para famílias; Estimulação Cognitiva; 

Cultura tambem è para nós (continuação); Rastreio 
vocal. Arganil: Casa de afetos; Montemor: Cançoes de 

tradição oral no Concelho de Montemor o Velho.

,0,00 € dezembro

Implementar pelo menos 2 projetos de Inovação 
relacionados com os Modelos ou Práticas de 
Intervenção.

1.Desenvolver o projeto de ensino da 
matemática a pessoas com deficiência. 
2.Participação de clientes em reuniões de 
colaboradores e equipas (S.Silvestre).
3. Continuação da implementação dos 
projetos "O nosso sonho", "A cultura 
também é para nós". (S.Silvestre).
4. Iniciar o desenvolvimento de um 
projeto ao nivel do envelhecimento de 
pessoas com deficiência (Montemor).

Projetos aprovados e 
implementados Transversal A definir de acordo com os 

projetos Parcialmente Atingido 1. Não Executadoo, 2.Executadoo em são silvestre. 
3.Executado 4. Não executado ,0,00 € dezembro

Realizar pelo menos 1 pesquisa/investigação na área da 
incapacidade intelectual, em articulação com instituições 
científicas de referência.

1.Estabelecer uma parceria com o IBILI - 
Instituto de Imagem Biomédica e 
Ciências da Vida.
2. Planificação da investigação a 
desenvolver.
3. Planificação das ações a implementar

Protocolo de parceria
Ações Implementadas A definir Direção Não atingido xx xx

Estabelecimento de 
contactos de preparação 
do projeto a iniciar no 1º 

trimestre de 2017

xx
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Publicar pelo menos 27 trabalhos associados aos 
modelos de boas práticas.

1. Sistematização de modelos de boas 
práticas (IP- 1 ; Infância-2 ; Tocha 3 ; 
Montemor 2 ; Arganil-1 ; S.silvestre-12 ; 
Lares -1 ; CRI - 1 ; FP- 4 ; Gerais - 2)
2.Publicação de trabalhos.

Publicação de trabalhos Transversal Equipas e DT Parcialmente atingido

Encontro e comunicação do Dandélio; Arganil_ Horta 
terapêutica. S. Silvestre_ a)Estudo comparativo da 

aplicação escala FEAPs entre clientes e colaboradores; 
b)Laços e pedaços; c) Modelo de intervenção 

snoezelen, d)A conversa com: inclusão; e)Video do fio 
em arte " à volta dos azulejos";f) Centrado nos clientes,  

 g) Qualidade de vida; h) Planeamento Centrado na 
pessoa; I) Autonomia e inclusão da pessoa com 

deficiencia intelectual; J) A autonomia nas Instituições; 
K) Auto-representação (apresentação a clientes) L) 

APPACDM de Coimbra: melhoria contínua; M) Video 
de apresentação do CAO; Montemor: Reportagem 

"Forças sem Limitaçõe(S)"Unidade Funcional 
Montemor( Video elaborado e publicado por aluna de 

comunicação Social), SAD- Artigo sobre o SAD; Tocha- 
 àrea agricola e atividades desportivas (publicados 

newesletter. Transversais as CAOs, Apoios e 
beneficios sociais; Interdição e reabilitação. CRI 2 

apresentaçãoes: Processos e Práticas de inclusão em 
contexto escolar; CRI: a caminho da inclusão

FP:Elaborado artigo para revista da FORMEM com 
referencial da Lavagem Auto

Apresentação do modelo formativo da instituição no 
Encontro da FORMEM dia 10/05/2016

xx

Lares- Não realizado; 
Dandélio Parcialmente 
executado. Foi feita a 

comunicação no Encontro 
de 6 de Dezembro (não 
publicada) e preparada 

comunicação para 
apresentação no CAPP da 

Pampilhosa, mas a data 
de apresentação passou 

para Janeiro 2017

dezembro

Desenvolver e aprovar um plano de marketing para 
promoção dos serviços, respostas e produtos.

1.Desenvolver um plano de marketing
2. Aprovação do plano pela direção Plano de marketing Transversal Direção e DCI Não atingido xx ,0,00 €

Adiado para 2017 tendo 
em conta o reforço do 

Dep. De Comunicação e 
imagem  

xx

Desenvolver metodologias de intervenção, na área da 
Incapacidade Intelectual, em pessoas idosas.

1. Criação de um grupo de trabalho
2. Pesquisa e elaboração de 
documentação de suporte
3. Disseminação e implementação de 
metodologias.

Documentação e 
metodologias implementadas Transversal DT Não atingido xx ,0,00 €

Iniciada a investigação em 
parceria com IBILI desta 

problmeática
xx

Formalizar a candidatura para o novo curso de 
mecânica-auto.

1. Envio do pedido de certificação
2. Elaboração da candidatura Candidatura Coimbra e Tocha Margarida Raínho Atingido Aprovação da candidatura ,0,00 € A funcionar conforme 

planeado e regulamentado 19.09.2016

Introduzir pelo menos 2 novas técnologias de 
apoio/ajuda técnica, à melhoria da qualidade de vida 
dos clientes 

1. Identificação de áreas de apoio
2. Identificação das ajudas a implementar
3. Introdução das novas tecnologias

Número de novas tecnologias 
implementadas A definir Equipas e DT Atingido

Projeto Tablets (Colégio,4 CAOs); Symbolum; 
EDPRint4GOOD, LEAPMotion e Á descoberta em 

Casa (em desenvolvimento)
,0,00 € xx dezembro

Garantir uma taxa minima de 40% de colaboradores 
com formação em TIC.

1. Planificação de ações a desenvolver 
2. Desenvolvimento das ações.
3. Avaliar a participação dos 
colaboradores

Taxa de participação de Staff 
nas ações de TIC Transversal Direção e Equipas Não Atingido 0,44% em tecnologias da comunicação xx

Foi elaborado o plano de 
formação anual, sendo 

contratado um prestador 
do serviço, contudo as 
candidaturas não foram 
conlcuidas (cheque de 

formação).

dezembro

Generalizar a utilização de novas tecnologias de 
comunicação entre centros e unidades.

1. Identificar ações de melhoria 
(equipamentos e software).
2. Implementar ações (equipamentos e 
software).
2. Desenvolver ações informativas e 
formativas com colaboradores.
3. Analisar abrangência de utilização 

1. Nº de Ações implementadas
2. Diminuição das despesas 

com telecomunicações Transversal Direção e Equipas Parcialmente Atingido Número de colaboradores utilizadores do skype ,0,00 €

Em diversos centros e 
unidades está a ser 

utilizada a plataforma do 
Skype para as 

comunicações.Esta área 
carece de reforço em 
2017 para aumentar a 

abrangência da medida 

dezembro

Garantir uma taxa de cumprimento de necessidades e 
expectativas de 88,7%.

1. Realizar um planeamento cuidado, 
envolvendo as necessidades e 
expectativas dos clientes/familias
2. Executar as ações dos PDIs
3. Monitorização do PDI
4.Aferição de resultados

 Taxa de cumprimento de 
necessidades e expectativas Transversal DT, Equipas e GSQ Atingido 90,10% xx xx dezembro

Assegurar a aplicação da escala SIS a pelo menos 15% 
da população.

1. Identificação dos potênciais clientes
2. Aplicação da escala a clientes.
3.Aferição de resultados.
4. Cálculo da taxa de cobertura da escala

Taxa de aplicação da escala 
SIS Transversal DT, Equipas e GSQ Atingido S: Silvestre: 19,20%; Montemor: 27%Tocha: 98% 

Arganil: 6,25% ,0,00 €
Suplantado tendo em 

conta a média ponderada 
das aplicações

dezembro

Alargar o leque de aplicação das Escalas de Qualidade 
de Vida adoptadas, a pelo menos 50% dos clientes.

1. Genelarizar a aplicação da escala.
2.Aferição de resultados.
3. Cálculo da taxa de cobertura da escala

Taxa de aplicação das escalas 
de QV Transversal DT, Equipas e GSQ Atingido

Colégio: Escala aplicada ao paisS. Silvestre :100%; 
Montemor:50% Tocha: 100% Arganil: 89%; 

FP: CFP e Tocha e MOV- foi aplicada à totalidade dos 
que reuniam requisitos para a sua aplicação

Arganil - 90%

,0,00 € xx dezembro
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Aplicar a pelo menos 20% dos clientes a  Escala de 
Conduta Adaptativa (M.A.Verdugo)

1. Aplicação da escala a clientes.
2.Aferição de resultados.
3. Calculo da taxa de cobertura da escala

Taxa de aplicação da escala 
da conduta adptativa, Transversal DT, Equipas e GSQ Não atingido xx

A escala de conduta 
adaptativa de Salamanca 

não foi publicada, em 
Portugal existe uma escala 

aferida ECA,  Foi 
agendada formação em 

que foi inscrita uma 
técnica que foi cancelada. 
Contada a Professora da 

Faculdade de Motricidade 

xx

Aplicar a escala ARC-INICO de avaliação da 
autodeterminação.

1. Aplicação da escala a clientes.
2. Aferição de resultados.
3. Calculo da taxa de cobertura da escala

Aferição de resultados Transversal DT, Equipas e GSQ Não atingido xx

Não aplicáveis às idades 
consideradas na creche, JI 

e IP; Foi discutida a 
aplicação da escala arco 

Inico ou outra aferida para 
a população Portuguesa 

xx

Obter uma taxa de cumprimento global dos Planos de 
Desenvolvimento Individualizado de 88,9%  

1.Levantamento de necessidades e 
espectativas
2.Formalização dos planos
2. Execução das ações 
3. Monitorização dos PDIs
4.Aferição de resultados

 Taxa de cumprimento dos PDI Transversal DT, Equipas e GSQ Atingido 89,76% xx xx dezembro

Introduzir pelo menos 5 novos instrumentos de 
monitorização e avaliação de práticas de intervenção

1. Identificação das áreas a monitorizar
2. Elaboração dos instrumentos 
3. Aplicação e avaliação 

Nº de Instrumentos 
introduzidos Transversal DT, Equipas e Técnicos Atingido

Areas identificadas: AVDs e Cumunicação 1.Grelhas 
de avaliação de treino de AVDs; 2. Direitos em 

simbolos; 3. Dominios de QV em Ling acessível; 4- 
Descobrir elemento intruso; 5-Diferentes imagens, 

mesmo conceito; 6- Pares semânticos; 7.AVD em Ling 
acessível

,0,00 € xx xx

Aumentar o número de elementos da equipa de 
intervenção precoce. Negocição com a Segurança Social Acordo Sede Direção Em análise xx xx xx março

Atualizar o material de apoio à equipa e ás familias.

1.Adquirir material de avaliação 
atualizado para avaliação cognitiva.
2. Seleção e recolha de aplicações 
informáticas e guias a disponibilizar a 
familias.

Materias e software de apoio Coimbra Coordenadora IP Parcialmente atingido

1. Foi feito levantamento de material) 2. Executado: foi 
feito flyer de acolhimento e elaborado um Guia acerca 

dos Guiões da Segurança Social relevantes para a 
área da infância.

,0,00 € xx xx

Publicar o modelo teórico do "Dandélio"
1.Elaboração o modelo teórico
2.Aprovação do modelo
3.Publicação do modelo

Modelo publicado Colégio Dandélio Coordenadora do Dandélio Atingido

Tem sido feita a adivulgação através do artigo 
publicado pelo Diário "As Beiras" bem como através 

da entrega de documento enquadrador com 
pressupostos teóricos, seja no ato de admisssão, seja 

em momentos relevantes da vida da Associaçao. 

,0,00 €
Saiu no diário "As Beiras"; 

entregue a parceiros e 
famílias. 

2º semestre 

Garantir uma taxa de frequência de clientes de pelo 
menos 95%

1.Divulgação do modelo e práticas do 
Dandélio, nas plataformas internas e 
parceiros estratégicos.
2. Distribuição de materiais publicitários 
3. Sinalização do Dandélio na Circular 
Interna e em 5 parceiros estratégicos.

Taxa de frequência Colégio Dandélio Coordenadora do Dandélio Atingido

Não foi feita a sinalização na Circular Interna ou junto 
dos parceiros, mas a divulgação que tem sido feita, 

seja no FB seja através de blogues e entrega de 
folhetos, tem conduzido a uma procura permanente 
por parte de famílias da zona circundante. Taxa de 

ocupação da Creche: 100%; o JI tem tido acima de 20 
crianças/sala, sendo 20 o máximo previsto quando há 
crianças com n.e.e a frequentar, pelo que se considera 
que está ocupado a 100% (números absolutos: entre 

21 a 23 crianças/sala)

,0,00 €

Legalmente tendo criança 
com NEE com atestado 

multiusos implica redução 
do grupo de 25 para 20

Atualmente: creche 35/35 
e Pré - 45/50

Propor o alargamento do acordo na valência de creche. Apresentação de proposta à entidade 
financiadora Proposta Sede Direção Não atingido Em acordo: 35. Houve alargamento da capacidade de 

35 para 42, com a mudança de instalações ,0,00 € Alargada capacidade 
(vagas privadas) dezembro

Concretizar as atividades previstas no projeto pedagógio 
em pelo 80%

1.Avaliação trimestral da implementação 
do projeto.
2.Avalição final da concretização do 
projeto

Taxa de atividades 
concretizadas Colégio Dandélio Coordenadora do Dandélio Atingido

"Em Julho, na creche: atividades previstas/realizadas-
86,5%atividades não previstas e realizadas-14 número 

absoluto; JI grau de concretização: atividades 
previstas/realizadas 84,84% atividades não previstas e 

realizadas: 27 número absoluto.

,0,00 €

G
er

al
In

te
rv

en
çã

o 
Pr

ec
oc

e
CO

LÉ
G

IO
 

3.
Q

UA
LI

DA
DE

 D
E 

IN
TE

RV
EN

ÇÃ
O

, R
ES

PO
ST

AS
 E

 S
ER

VI
ÇO

S



Página	5

Desenvolver e implementar o projeto aprovado pela 
fundação Calouste Gulbenkian "Professor, eu quero ler e 
escrever", de capacitação dos contextos adaptativos

1. Elaboração de materiais de suporte ao 
projeto.
2. Certificação da oficina de formação.
3.Implementação das ações.
4. Envio da documentação à Fundação 
Calouste Gulbenkian.

Relatório do projeto Sede CRI Equipa CRI Atingido Relatório Final enviado para a Fundação Calouste 
Gulbenkian e para o Centro de Formação Minerva ,0,00 € 21 de Julho 2016

Alinhar critérios de elegibilidade entre os agrupamentos 
da área de intervenção do CRI de Coimbra por forma a 
reduzir o desvio entre apoios previstos vs. aprovados.

1. Solitação de uma reunião com 
Ministério da Educação para clarificação 
dos critérios de eligibilidade.
2. Desenvolvimento de ações de 
benchlearning com outros CRI do país 
para partilha de boas práticas e 
estratégias de intervenção.

Relação entre os apoios 
Previstos vs. Aprovados pelo 

M.E.
Sede CRI Equipa CRI Parcialmente Atingido

Participação de 5 técnicos do CRI no encontro regional "Reflexão 
Educação Inclusiva: Utopia ou imperativo" , da iniciativa da DGE, 

realizado no departamento de Matemática da UC e corganizado pela 
APPACDM de Coimbra

,0,00 €

Os criterios de eligibilidade são 
definidos pela DGE a nível 

nacional. Sabe-se que há uma 
novo modelo a ser estudado para 

o financimaneto dos CRI e a 
APPACDM de Coimbra tem 

participado em todas as ações 
com vista à sua discussão e 

análise

14 de Abril de 2016

Ajustar o modelo de TVPE aos modelos existentes de 
boas práticas nacionais.

1. Recolha de documentação sobre a 
TVPE.
2.Análise e reflexão de possiveis 
adequações ao CRI de Coimbra.

Proposta de ações a 
implementar Sede CRI Equipa CRI Atingido Grelha de Reunião; email para monitores de TVPE com 

novas orientações ,0,00 €

Acordados procedimentos 
relativamente ao tempo de 

acompanhamento por técnico 
TVPE e por agrupamento; 
instrumentos e  canais de 

comunicação

9 de Novembro de 2016

Promover atividades que potenciem a inclusão dos 
clientes na comunidade.

1. Organização de saídas que promovam 
conhecimento da comunidae e a 
utilização dos serviços.
2.Participação em eventos culturais da 
comunidade.
3. Organização de visitas programadas 
fomentando novas experiências.

Registos fotográficos e 
relatório de visitas Transversal Equipas de CAO Atingido

Montemor: 4 fevereiro- Carnaval conjunto com IPSS 
do conecelho de MOV; 11 de março- Grupo 

Instrumental Orff participou no Festival do Arroz e da 
lampreia onde apresentou "melhor de mim" (parte 2); 

17 de Março recital de poesia na biblioteca de MOV; 2 
de abril- projeto dança inclusiva - Unidà; visita à 
biblioteca  do Mega Agrupamento de Escolas de 

Montemor-o-Velho no dia 28 de junho;3 de Dezembro 

,0,00 € xx dezembro

Desenvolver mecanismos que potenciem a participação 
de clientes na tomada de decisão.

1. Promoção de um projeto de 
voluntariado em grupo (Tocha).
2. Participação de clientes nas reúniões 
conjuntas gerais do centro (S.Silvestre).

Projeto
Atas de Reunião Tocha e S. Silvestre Equipa S.Silvestre Atingido

Voluntariado Tocha Executado reuniões de 
planificação de atividades e reflexão com clientes e ET 

e ED: 15.03.2016, 15.09.2016 e 25.10.2016: S. 
Silvestre Reuniões conjuntas forma organizadas 2 
Entre Clientes e colaboradores e 1 com famílias.

,0,00 € xx dezembro

Aumentar a acessibilidade dos clientes na utilização dos 
espaços e equipamentos.

1. Diagnóstico de pontos criticos de 
acessibilidade.
2. Criação de sinaléticas e estratégias 
facilitadoras.
3.Implementação de medidas.
4.Avaliação de resultados.

Avaliação da implementação 
das medidas Transversal Equipas de CAO Atingido

Arganil: aquizição de carrinha adaptada. S. Silvestre, 
aumento de sinaléticas com simbolos, Tocha iniciou 
processo de sinalética( Ex: Máquina cafè, elevador, 

atividades vida diária)  Montemor: Aumento da 
sinalética na entrada do Centro

,0,00 € xx dezembro

Sensibilizar as famílias em temáticas promotoras da 
saúde e bem estar dos seus filhos.

1.Realização de workshops para familias 
e clientes nas temáticas de nutrição, 
sexualidade e substâncias aditivas (Tocha)
2. Organização de um workshop para 
familias sobre Modelo de Qualidade de 
Vida.

Apresentações e Registos de 
presença Tocha Equipa Tocha Atingido

1: Foi realizado worshop Com Famílias sobre 
Qualidade de vida e metodologias de trabalho no dia 9 

de Setembro.
,0,00 € xx setembro

Promover a autodeterminação com foco na família Promoção de encontros "Juntos 
Aprendemos Mais" (Montemor)

Registos dos encontros e 
avaliações Montemor-o-Velho Equipa Montemor Atingido dois encontros um nos dia 5 e 6 Dez e outro no dia 22 

de Dezembro ,0,00 € xx dezembro

Promover o "Dia das famílias"

Organização de um dia com workshop e 
atividades de convivio promovendo as 
atividades desenvolvidas no centro 
(S.Silvestre)

Registos fotográficos S. Silvestre Equipa S.Silvestre Atingido S. Silvestre:Executado dia 11 de Novembro ,0,00 € xx novembro

Desenvolver atividades envolvendo a comunidade

Organização de eventos envolvendo a 
participação da comunidade tais como: 
"Afirmar o folclore"; "Reativar tradições", 
"Apoio à Atividade regular do Concelho 
de Montemor, etc.

Registos fotográficos Transversal Equipas  Atingido

Montemor:  Feira do Arroz e da Lampreiaentre- 4 e 13 
de Março,Posto de Venda de Doces de Natal,  nos 

dias 8, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, NA PRAÇA DO 
NATAL em MOV; S. Silvestre: Cavaquinhos da 

Universidade Sénio 13 Janeiro; Fev "Uma tarde com a 
deficiência". Encontro de deputados; 12 Março: Visita 
secretária estado da Inclusão; 16 Março: "O Cerebro" 

Centro de neuro ciências e biologia celular; 2 Abril: 
UNIDÀ em Montemor; 30 de Março: Manhã com o 

Bastonário da ordem dos médicos; Abril: Tisanas brak 
em "encontro dos CRI; Maio: Gala emprevistos de 

sonho"; Maio: Mês do coração, (Escola de S. Silvestre 
e Centro social de quimbres); Dez: Feira de Natal Alma 
shoping Arganil; 6 jan: cantar as janeiras nas ruas e na 

Santa Casa. 3 maio: Gala APPACDM. 10,11,12 de 
junho: feira das Juntas de Freguesia. 17 junho: Santos 

populares. 23 junho: Atuação com o grupo das 
marchas nas ruas de Arganil. 18 de julho: 3ª edição 

das Jogolíadas. 11 dezembro: almoço de 
solidariedade. Tocha Atividade de voluntariao (20 e 

21.06); FolkCantanhede (13 e 15.07); Atividade Ecotrail 
das Lagoas (26.06); Exposição de fotografia sobre a 

colónia de férias 

,0,00 € xx dezembro
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Participar em atividades promovidas pela comunidade.

1. Levantamento de atividades da 
comunidade
2. Planificação da participação
3. Participação nas atividades 
selecionadas.

Registos e relatórios de 
atividades Transversal Equipas  Atingido

Montemor:  Feira do Arroz e da Lampreiaentre- 4 e 13 
de Março,Posto de Venda de Doces de Natal,  nos 

dias 8, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, NA PRAÇA DO 
NATAL em MOV; S. Silvestre: Feira da espiga; Feira 

de artesanato de St antónio dos Olivais; 40 anos 
Decathtlon; Feira des espantalhos; Procissão rainha 

Santa; Inauguração arvore Natal, 25 anos da 
FORMEM; Arganil:22 jan: Visita à exposição: “Arganil: 

Capital do Rally", 5Fev: participação no desfile de 
Carnaval promovido pelo agrupamento de escolas. 18 

março:Atuação com Banda de música no dia da 
Educação Especial no Agrupamento de Escolas de 
Arganil. 21 de março:Participação no Concurso de 

Ovos de Páscoa gigantes promovidos pela Câmara de 
Arganil. 26 abril: participar em iniciativa do 

agrupamento: Descobrindo o autismo + boccia. 15 
maio:Participação no Festival de Folclore de Pombeiro 
da Beira. 3 junho: participação na feira medieval. 24 de 

Outubro: participação no dia da igualdade. 24 nov: 
visita do Sr. Bispo de Combra. 5dez: Promoção na 

sessão sobre medidas de emprego apoiado 
promovido pelo CLDS com testemunho do CAO 

ASU.Tocha: Expofacic; Folk Cantanhede; Ginástica 
adaptada 

,0,00 € xx dezembro

Diversificar os serviços prestados nas áreas ocupacionais

1. Terapia com animais (Arganil)
2. Experiências culinárias de fusing  
(Arganil)
3. Desenvolvimento da Área agricola 
(Tocha)
4. Planificar e desenvolver atividades 
mediante a utilização de Joelette (Tocha)
5. Avaliação do impacto do grupo "100 
limites" (S.Silvestre).

Projetos desenvolvidos e 
Avaliação de impactos Transversal Direção e Equipas  Parcialmente atingido

1. Terapia com animais: ida a quinta; alimentar e 
escovar animais: 4/03, 19/05, 29/08, 10/11), 2. 

Experiência de confeção de uma entrada fusing com 
voluntários holandeses: 21 de março 3. Executado; 4. 
Não executado; 5 Executado. Aumento da QV em 5 

dos 6 Clientes e 1 manteve. Alem do previsto foi criado 
um grupo de promoção cognitiva no CAO de S. 

Silvestre.

,0,00 € xx dezembro

Criar, desenvolver e promover pelo menos 3 novos 
produtos.

1. Criação de um "Departamento de 
Ideias"
2. Promoção dos serviços de Lavandaria  
(S.Silvestre e Montemor) para a 
comunidade.
3. Desenvolver estratégias de divulgação 
dos produtos.

Produtos criados Transversal DCI e Equipas Atingido

Executado. Produtos criados. Tocha: Afetos e 
Sabores; Arganil: Relógios em Xisto; Buchos Confraria 
do Bucho, Marcadores de livros, Sacos pucha saco, 
Porta chaves, Decorações de Natal; Sacos termicos 
de sementes Montemor: Presépio, Marcadores de 

livros, S. Silvestre: Santos e presépio, Colorir a 
diferença, Porta lápis, Cadeiros de cartão canelado; 
Porta cigarros Caixas de Chá, Fio em arte azulejo

,0,00 € xx dezembro

Garantir que pelo menos 54 clientes desenvolvem 
Atividades Socialmente Uteis.

1. Inicio da caracterização do tecido 
empregador, empresarial e institucional 
do mercado de trabalho local.
2. Criação de uma base de dados de 
entidades acolhedoras de ASU.
3. Celebração de acordos de cooperação

Nº de clientes em ASUS Transversal DT e Equipas Atingido Atingido: Tocha: 2 S. Silvestre 22; Montemor 19 
Arganil 16.= Total 59 ,0,00 € xx dezembro

Afirmar o Centro de Recursos no Centro de Emprego da 
Figueira da Foz

1. Responder aos encaminhamentos 
formulados pelo CE Fig. Da Foz em 90% 
em IAOQE e 80% em Apoio à colocação.
2. Afirmação do Centro de Recursos 
como entidade de avaliação 
especializada para o emprego

1.Número de 
encaminhamentos.

2.Número de intervenções.
3.Número de casos com 

medidas de apoio à colocação

Montemor-o-Velho Equipa de Montemor Atingido

1.100% nas duas medidas
2. Foram feitas duas apresentaçoes, uma a 31 de 

março no CLAJ em MOV e outra 13 de abril junto do 
tecido empregador.

,0,00 € xx dezembro

Garantir uma taxa de integração dos formandos de pelo 
menos 55%

1. Realização de 1 campanha para a 
promoção da imagem da pessoa com 
deficiência, como uma mais valia no 
mercado de trabalho, mostrando as suas 
competências laborais.
2. Criação de 1 folheto apelativo sobre as 
medidas de apoio ao emprego para 
distribuição junto de potenciais entidades 
empregadoras.
3. Revisão partilhada das metodologias 
de seleção de locais de PCT e de 
acompanhamento.

Taxa de Integração de 
formandos

Coimbra, Tocha, 
Arganil e Montemor Cordenadora FP e Equipas Não atingido

taxa de colocação em 2016 - 53%
1.  Tocha - expofacic com com cartazes gigantes e 

flyeres com as competências dos formandos, Coimbra 
- participação em eventos (coofee breaks e almoços e 

feira na Jaime Cortesão, com demonstração de 
competências)

 O polo de Arganil organizou  em conjunto com o 
CLDS organizaram a seguinte sessão aberta ao 

público: "Sessão de divulgação de medidas e boas 
práticas de inclusão profissional para pessoas com 

deficiência e incapacidade" no dia 5 de dez, tendo sido 
serviço um cofee break de demonstração. 

só não foi realizada a campanha fotográfica por 
mudança do departamento de comunicação. 

2. O documento foi  elaborado encontrando-se em 
fase final de conclusão no departamento de 

comunicação (introdução de imagens)
3. foi realizada uma reunião de reflexão e revisão das 

,0,00 € xx dezembro
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Obter um taxa de desistência de formandos <= 6% e 
uma taxa de exclusão <=17%

1.Revisão dos contratos de formação 
com introdução de cláusulas que 
contribuam para a redução de 
desistências.
2. Promoção de estratégias 
personalizadas de acompanhamento.
3.Revisão do regulamento interno de 
atribuição dos apoios sociais, assente 
numa lógica pedagógica e de garantia da 
sustentabilidade económica nos casos 
fundamentados
4. Articulação com as escolas para 
garantir a admissão de alunos com perfil 
de permanência na formação.
5. Articulação com as equipas do CRI 
para garantir a admissão de alunos com 
perfil de permanência na formação
6. Articulação e divulgação da oferta.

Taxa de desistência de 
formandos

Taxa de exclusão de 
formandos

Coimbra, Tocha, 
Arganil e Montemor Cordenadora FP e Equipas Atingido taxa de desistência em 2016 - 3%

taxa de exclusão em 2016 - 3% ,0,00 €

1.contratos revistos
2. PDI's e 

acompanhamentos 
realizados

2. regulamento revisto e 
revisão do sistema de 
atribuição dos apoios 

sociais
5. acolhimento de alunos 

de CRI em PIT
4. protocolos com as 

escolas
atividades de divulgação 

realizadas (fotos de 
participação em eventos e 

material elaborado)

dezembro

Realizar pelo menos uma ação de formação a novos 
públicos (diferenciados)

1. Analise dos eixos de oferta formativa 
para formação de publicos 
desfavorecidos , formação de internos e 
para técnicos de Reabilitação.
2. Elaboração e submissão de 
candidatura .
3. Implementação das ações.

Nº de ações realizadas Coimbra Coordenadora FP Não atingido xx ,0,00 €

 o risco elevado das 
candidaturas que foram 

abertas levaram à 
apresentação à direção, 
no mês de  julho em qua 

abriram as candidaturas a 
este tipo de formação, a 

proposta de não realizar a 
atividade. A mesma foi 

deferida.

dezembro

Aumentar a participação e empowerment dos 
formandos nos centros.

1.Realização de 2 em 2 meses de 
reuniões com os representantes dos 
cursos para discussão de problemas e 
recolha de sugestões de melhoria.
2.Realização pelo menos 2 reuniões 
anuais com os formandos para recolha 
de inputs sobre a formação e 
funcionamento das unidades.

Atas de reunião e sugestões. Coimbra, Tocha, 
Arganil e Montemor Coordenadora e Equipa FP Atingido

23 de setembro: XIV Encontro de formandos da 
Formem. 7 de dezembro: Encontro de Formandos 

sobre os direitos. Reuniões efetuadas com os 
formandos em Arganil: 11/01, 18/02, 20/04, 21/07, 

13/10 e 15/12

,0,00 € xx dezembro

Realizar um almoço Temático com Empresários/Tutores 
de empresas para recolha de contributos facilitadores de 
integração dos formandos.

1. Sinalização dos empresários/tutores
2. Elaboração do programa
3. Organização do almoço
4.Sistematização dos contributos.
5. Disseminação dos contributos nos 
pólos formativos.
6. Implementação de ações

Contributos identificados e 
Ações implementadas Transversal

Coordenadora, Equipa FP e 
Técnicos de 

Acompanahmento
Atingido

Foram realizados almoços nos pólos de Coimbra e da 
Tocha e recolhidos contributos . Sessão de divulgação 
de dia 5 de dez no pólo de Arganil em conjunto com o 
Clds  onde estiveram empresários de Arganil, MOV - 
apresentação junto dos empresários 13 de abril. Os 
contributos foram no sentido de continuidade das 

práticas já implementadas nomeadamentre do 
acompanhamentos próximo e individualizado

recursos internos xx dezembro

Colaborar na elaboração de um estudo/documento 
sobre a situação da formação profissional e emprego 
das PCDI em Portugal

1. Identificação de indicadores de 
realização
2. Recolha e sistematização das boas 
práticas de intervenção.
3. Análise critica aos constrangimentos
4. Elaboração de um conjunto de 
recomendações de melhoria.

Indicadores, Boas Práticas e 
Recomendações Transversal Coordenadora e Equipa FP Atingido  participação no estudo realizado pela FORMEM - o 

Estado da Arte ,0,00 € xx dezembro

Realizar pelo menos 90 atividades de integração e 
participação decorrentes dos planos de Fim de Semana

1. Planificação de atividades
2.Realização das atividades
3.Aferição de resultados

Nº de atividades desenvolvidas S.Silvestre, Tocha e 
Montes Claros Coordenadora LAR e Equipas Atingido Nº de ações, avaliação e respetivos registos ,0,00 € xx dezembro

Promover uma maior compreensão sobre a sexualidade 
das pessoas com deficiência

1.Realizar uma formação para os 
colaboradores sobre sexualidade na 
pessoa com deficiência
2. Realizar um workshop para clientes 
sobre sexualidade.

Registos de formação Transversal Coordenadora LAR e Equipas Não Atingido xx ,0,00 €

Executada para 
colaboradores apenas em 

fevereiro de 2017 por 
indisponibilidade das 

formadoras        

09/02/17

Elaborar um guião de intervenção em pessoas idosas 
com incapacidade.

1. Recolha e análise de documentação 
sobre a temática.
2. Organização de um workshop 
temático.
3. Elaboração de guião de intervenção.

Guião de Intervenção Transversal Coordenadora LAR e Equipas Não Atingido xx xx xx xx

Manter a qualidade do serviço prestado ao nivel do SAD

1. Realização de reuniões com familias e 
visitas de acompanhamento sistemáticas
2. Realização de pelo menos 1 sessão de 
informação/formação aos colaboradores

Atas de reunião e Avaliação 
da Formação Coimbra Responsável de SAD Atingido Grelha s de reunião; Participação de um colaborador 

no encontro de Montemor ,0,00 € xx dezembro

Promover a divulgação da resposta social de Apoio 
Domiciliário.

1.Criação de um folheto informativo
2.Divulgação nas plataformas informáticas Folheto e Publicações Coimbra Responsável de SAD e DCI Parcialmente atingido Flyer produzido xx Não foi divulgado o flyer xx
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Garantir pelo menos 50 serviços prestados de STAF Divulgação do serviço de STAF junto de 
públicos alvo selecionados. Nº de serviços prestados Coimbra Responsável de SAD Atingido S.Silvestre 42: Tocha:5; M. Claros 3 ,0,00 € xx dezembro

Desenvolver um plano de divulgação da Casa de Chá 

1. Estabelecimento de contactos
2. Análise logistica
3.Planificação de atividades
4.Organização de atividades.

Plano de divulgação Casa de Chá (Coimbra) DCI Parcialmente Atingido

1. Foram criados contactos com algumas entidades 
derivado às actividades realizadas com as mesmas.
2. Sempre que necessário fizeram-se avaliações de 

como organizar determinadas actividades.
3. Foram realizadas actividades relacionadas com 

restauração e actividades ao ar livre.

,0,00 € xx xx

Promover a realização de eventos culturais, sociais, 
familiares, recreativos, entre outros.

1. Promoção e divulgação das ofertas.
2. Estabelecimento de contactos e 
parcerias.
3. Analise logística e financeira (Recursos 
necessários á realização )
4. Realização dos eventos.

Número e tipologia de eventos 
realizados Casa de Chá (Coimbra) Coordenador da casa de chá Atingido .Workshops temáticos; Almoços Temáticos; 

Aniversários; cinema ao ar livre ,0,00 € xx dezembro

Manter a fidelização de clientes e atrair novos públicos, 
mediante uma oferta conforme de produtos.

1.Cruzar a oferta vs. procura de produtos 
2. Pesquisa de mercado sobre novos 
produtos direcionados a novos públicos.
3. Elaboração de uma nova carta de 
produtos

Novos produtos 
disponibilizados Casa de Chá (Coimbra) Coordenador da casa de chá Parcialmente Atingido Carta de produtos e análises do estudo realizado

Carta nova de produtos; 
análise e readaptação dos 

produtos vs. Procura.
Restrição pela ASAE de 

serviços/produtos 
oferecidos

Elaborar um plano de melhoria que permita a obtenção 
do equilibrio financeiro.

1.Gestão "in loco"
2. Controlo de stocks.
3. Avaliação de fornecedores.
4. Identificação de pontos criticos.
5. Análise de indicadores financeiros
6. Elaboração do plano
7. Monitorização da implementação do 
plano

Plano de melhoria Casa de Chá (Coimbra) Coordenador da casa de chá Parcialmente Atingido
Identficação e análise de pontos criticos; 

Implementação de medidas de gestão in-loco; 
Controlo de Stocks

,0,00 €

os Pontos 6. Elaboração 
do plano

e 7. Monitorização da 
implementação do plano 
serão formalizados em 

2017

XX

Realizar as obras de requalificação.

1. Estudo de viabilidade de apresentação 
de uma candidatura nos eixos de 
financiamento comunitário do turismo.
2.Lançar uma campanha junto de 
designers interiores para a 
remodelação/decoração dos espaços 
interiores
3. Lançar uma campanha de 
financiamento colaborativo.
4. Realização das obras

Obras realizadas Tocha Direção Não Atingido xx ,0,00 €

Foi açterada a estratégia 
de requalificação do 

espaço, a executar em 
2017 mediante a eventual 
aprovação de candidatura 

Turismo Portugal

xx

Apresentar um plano de marketing.

1.Estudo das condições e tendências de 
mercado.
2.Análise das possibilidades de oferta.
3.Estruturação do plano 
4. Aprovação do plano
5. Implementação das ações

Plano de marketing e ações 
implementadas CFQFQ Coordenadora QFQ Não Atingido xx ,0,00 €

Condicionado ao objetivo 
anterior, aguradando 

resultados da candidatura - 
 Turismo Portugal

xx

Atingir, no mínimo, 8000 estadias anuais. Aposta em ações de divulgação 
especificas a públicos-alvo. Nº de estadias CFQFQ Coordenadora QFQ Atingido 8527 estadias ,0,00 € xx Dezembro

Formalizar pelo menos 7 acordos com entidades 
aumentando em 3% o número de tratamentos.

1.Identificação de potênciais entidades
2.Estabelecimento contactos
3.Formalização de novos acordos
4.Divulgação dos serviços a públicos alvo 
identificados.

Nº de Acordos e Nº de 
Tratamentos CMFR Coordenadora CMFR Parcialmente atingido 1.Não foram realizados mais acordos

2. 3,2% ,0,00 €

Adse sem qq resposta e 
ACP FEITO. seguros 

continente (sem interesse), 
muticare, médis atrasou 
ERS procedimento legal 
em falta). Existentes PT-

dezembro

Garantir uma taxa de satisfação de clientes de pelo 
menos 96,5%

1.Implementação de ações de melhoria 
decorrentes da análise dos questionários
2.Aplicação trimestral dos questionários
3.Aferição dos resultados

 Taxa de satisfação de clientes CMFR Coordenadora CMFR e GSQ Atingido Média da Satisfações Trimestrais 96,85% ,0,00 € xx Dezembro

Alcançar um prazo médio de recebimento (pagamentos) 
dos clientes a 3,5 meses

Garantir um contacto permanente com a 
entidade (ARS) Prazo médio de recebimento Sede DF Não Atingido Prazo médio de 5 meses ,0,00 €

Desvio temporal a partir de 
junho (a dezembro cerca 
de 5 meses de atrazo); A 

ARS é contactada 
mensalmente mas 

continuam a verificar-se 

Dezembro

Realizar pelo menos 6 ações de formação especifica aos 
colaboradores.

1. Levantamento de necessidades 
formativas.
2. Realização das ações

Nº de ações realizadas Coimbra DA Atingido 6 ações realizadas ,0,00 € dezembro

Aumentar as Recolhas de OAU em 5%

1. Consolidar rede de recolha 
2. Contactar presencialmente potenciais 
clientes 
3. Optimização geográfica das rotas

Nº de toneladas recolhidas Coimbra DA Não atingido 39,4 Toneladas ,0,00 €

A falta de viatura de 
recolha implicou um 

periodo de não prestação 
do serviço.

dezembro
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Renegociar o contrato da exploração da cozinha de São 
Silvestre.

1.Negociar custos mais baixos por 
refeição fornecida. 
2. Maior contrapartida por refeição 
confecionada para o exterior

Contrato Coimbra DA, DF e Direcção Atingido Contrato re-negociado ,0,00 € xx 15/06/17

Manter o resultado financeiro da Limpa Tudo
1. Manter os clientes actuais. 
2. Renegociar o contrato com a UC
3. Abordar potencias clientes 

Resultados financeiros Coimbra DA e DF Atingido 85 234,72 € ,0,00 € xx dezembro

Atingir, no mínimo, 20 horas de formação anual por 
colaborador

A.Analisar o relatório de levantamento de 
necessidades formativas.
B. Delinear e aprovar o plano anual de 
formação.
C. Execução das ações planeadas
D. Calcular o nº de horas de formação 
por colaborador

Nº de horas de formação por 
colaborador (relatório único) Transversal Diretores, Equipas e 

Responsáveis Não Atingido 11,36 h/colaborador                             1 708,00    

Foi elaborado o plano de 
formação anual, sendo 

contratado um prestador 
do serviço, contudo as 
candidaturas não foram 
conlcuidas (cheque de 

formação).

dezembro

Garantir que, pelo menos 67,5% dos colaboradores, 
desenvolvem formação anual

A.Analisar o relatório de levantamento de 
necessidades formativas.
B. Delinear e aprovar o plano anual de 
formação.
C. Execução das ações planeadas
D. Promover a formação externa dos 
colaboradores
E. Calcular a taxa de colaboradores com 
formação anual

Taxa de colaboradores com 
formação anual Transversal Diretores, Equipas e 

Responsáveis Atingido 77,73%                             1 708,00    xx dezembro

Desenvolver pelo menos 3 ações minimizadoras do 
impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico 
dos colaboradores.

1.Planear ações
2.Envolver colaboradores
3.Promover ações
4.Desenvolver as ações

Nº de ações implementadas Transversal Direção Atingido

Dandélio: momentos de convívio; jantar partilhado
São silvestre - grupo de ginástica

S: Silvestre: Grupo de Ginástica (ao longo do ano) Aula 
de Fitness (maio); Jantares convívio. (Junho) 

Arganil:Aulas de zumba: 12 e 19 de maio. 25 maio: 
visita à Casa da Música. 25/06: participação numa 

caminhada. 

,0,00 € xx dezembro

Garantir uma participação de 40% de colaboradores 
(acima dos 50 anos) nas ações desenvolvidas.

1.Divulgação das ações.
2.Motivação dos colaboradores "alvo"
3.Monitorizar a avaliar quantitativamente 
as ações

Taxa de participação dos 
colaboradores nas ações Transversal Direção Atingido Taxa de Participação em jantares convivio superior a 

40% (staff >40 anos) ,0,00 € xx dezembro

Aumentar em 3% , de taxa de colaboradores com 
categoria consonante com a função exercida. 

1. Identificação dos colaboradores que 
se encontram a realizar funções não  
consonantes com a sua categoria.
2. Análise comparativa da avaliação de 
desempenho dos colaboradores 
identificados.
3. Ajuste de categoria  em função dos 
resultados das classificações de 
desempenho.

Taxa de colaboradores com 
categoria consonante com a 

função
Transversal Direção e Equipas Atingido 6,25% inerente ás tabelas do BTE xx dezembro

Realizar pelo menos 4 ações de benchlearning interno, 
entre unidade/centros sobre conhecimentos, boas 
práticas e reflexão.

1.Identificação temática das ações a 
realizar.
2.identificação das unidades promotoras 
e dinamizadoras.
3.Realização de ações

Nº de ações realizadas Transversal DT e Equipas Atingido

Temáticas trabalhadas: 1. Snoezelen. (Cao S. Silvestre, 
Colégio, MOV e Tocha) Fisioterapia: ( S. Silvestre, 
MOV; Arganil, Tocha); Musica (Todos os CAOs); 

Artesanato( S. Silvestre e Arganil); Qualidade de vida: ( 
4 CAOs) Autodeterminação ( 4 CAOs) Estratégias de 

Comunicação: Todos os centros. 

,0,00 € dezembro

Garantir um envolvimento de 40% dos colaboradores no 
contributo de objetivos para plano de atividades.

1. Levantamento individual ou coletivo do 
contributo dos colaboradores para o 
plano de atividades.

Taxa de envolvimento dos 
colaboradores no plano de 

atividades
Transversal Coordenadores e Equipas Atingido

S. Silvestre: foi introduzida a aplicação de um 
questionário aberto para recolha de contributos: 

Participação de 96%; Montemor; Tocha e Arganil -
Reunião de colaboradores: 

,0,00 € xx dezembro

Aumentar as oportunidades de participação e 
envolvimento dos colaboradores.

1. Identificação de sugestões de melhoria 
através de aferição direta ao 
colaboradores.
2. Reuniões dos diretores nos  diversos 
centros com colaboradores 

1.Taxa de satisfação de staff 
com oportunidades de 

participação e envolvimento.
2.Atas de Reuniões

Transversal Coordenadores e Equipas Em análise ,0,00 € S. Silvestre: realização de 
reuniões mensais dezembro

Diminuir a resistência à mudança na organização.

1. Implementação de projetos inter-
unidades.
2. Oscultação de colaboradores a fim de 
identificar ações capazes de introduzir 
mudanças na organização.

Taxa de Satisfação-As 
tentativas de introduzir 

mudanças normalmente 
encontram resistência 

(Questão do questionário da 
cultura organizacional).

Transversal Direção e Equipas Em análise Realização de projetos e ações inter-unidades ,0,00 €

O output (indicador) só 
será avaliado em 2017, 
conforme previsto em 

plano estratégico

xx
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Aumentar os niveis de motivação dos colaboradores.

1. Identificação de sugestões de melhoria 
através de aferição direta ao 
colaboradores.
2. Desenvolver ações de coaching com 
colaboradores.
3. Implementação de ações 

A. Taxa de satisfação-A maior 
parte dos colaboradores 
estão altamente motivados na 
sua prática diária (Questão do 
questionário da cultura 
organizacional).
B. Taxa de Satisfação-
Motivação no trabalho (Muito 
Satisfeitos -Questionário de 
Satisfação).

Transversal Diretores e Equipas Em análise

O output (indicador) só 
será avaliado em 2017, 
conforme previsto em 

plano estratégico

março

Garantir que pelo menos 75% dos colaboradores são 
avaliados por objetivos

1. Aprovação das novas versões do 
procedimento e instrumentos de 
avaliação de desempenho.
2. Aplicação da folha de registo de 
avaliação por objetivos 
3. Determinação da taxa de 
colaboradores com avaliação por 
objetivos.

Taxa de colaboradores com 
avaliação por objetivos Transversal

1.Equipa de Revisão dos 
instrumentos de avaliação de 

desempenho.
2. Avaliadores

Não Atingido

Dandélio e IP: Atingido (100%)
Tocha - 6% (84% não foram avaliados-

21colaboradores)
CFPCB-100%

Montemor - 100%
Arganil-100%

Lar MC - 0% (apenas geral)
LAR SS - 100%

CAO SS - 20,83%
CMFR-100%

TOTAL Avaliado por onjetivos  = 36%

,0,00 € xx dezembro

Aumentar em 3% o número de colaboradores com 
aumento de qualificações.

1. Aprovação de todos os pedidos de 
estatuto de trabalhador - estudante.
2. Preocupação com a contratação de 
pessoal qualificado.
3. Realização de uma parceria com o 
centro de qualificação e ensino 
profissional  para desenvolvimento de 
ações de sensibilização aos 
colaboradores.
4. Identificação de potenciais candidatos.
5. Desenvolvimento das ações com os 
colaboradores na própria organização em 
coordenação com o CQEP.

Taxa de qualificação de 
colaboradores Coimbra Direção Não Atingido Diminuiu 0,67% ,0,00 € xx dezembro

Consolidar a cultura do Voluntariado no seio da 
instituição

1- Realização/ dinamização de pelo 
menos 1 reunião com os coordenadores 
de departamento, valência e equipas 
diretivas das U.F., para reflexão e 
avaliação das ações desenvolvidas; 2. 
designação de um colaborador de cada 
valência/Unidade responsável pela 
articulação com o DV e pelo 
enquadramento dos voluntários na 
atividade/ ação voluntária.

Ata(s) de reunião(S) A definir CDV Parcialmente Atingido
Reunião geral de colaboradores com apresentação da 
nova coordenadora; visita da coordenadora a todos os 

centros
deslocações

A consolidar em 2017 os 
instrumentos e respetivas 

metodologias do 
departamento

xx

Dar resposta a pelo menos 80% das solicitações de 
necessidades de voluntários identificados pelos 
diferentes serviços/valências da instituição

1.Analisar os pedidos 2.Seleção e 
recrutamento de candidatos 
3.Preenchimento dos registos 
associados 4.Enquadramento dos 
candidatos nas atividades a desenvolver

nº de voluntários 
encaminhados/nº de 

voluntários solicitados

Sede e Unidades/ 
Valências CDV Não Atingido xx ,0,00 €

Suspenso até completa 
reformulação do 
departamento

xx

Dar continuidade, ou redefinir, os projetos/ações de 
voluntariado já implementados nas diversas unidades

Reuniões periódicas de monitorização 
dos projetos

atas de reuniões; registo das 
atividade/ações realizadas

Sede e Unidades/ 
Valências CDV Não Atingido xx ,0,00 €

Suspenso até completa 
reformulação do 
departamento

xx

Fomentar a partilha de experiências e saberes e o 
contacto com outras culturas e línguas, mediante o 
acolhimento de voluntariado europeu.

Submissão de uma candidatura ao 
serviço voluntário europeu Candidatura submetida Sede CDV em articulação com DT Não Atingido xx ,0,00 €

Suspenso até completa 
reformulação do 
departamento

xx

Integrar pelo menos 80% dos candidatos a  voluntários

1.Realização de entrevistas de definição 
de perfil e interesses 
2.Interligação com os projetos existentes 
ou locais passiveis da integração 
3.Integração na bolsa de voluntariado (se 
aplicável)

nº de voluntários integrados/nº 
de candidaturas registadas DV e ou Unidades CDV ou elemento(s) 

designado (s) Não Atingido xx ,0,00 €
Suspenso até completa 

reformulação do 
departamento

xx

Realizar pelo menos 2 novas formalizações com 
redes/bancos  nacionais e internacionais de voluntariado

1.Identificar potenciais redes nacionais ou 
internacionais
2. Formalizar parceria/integração

Nº de redes/bancos integrados Sede CDV Não Atingido xx ,0,00 €
Suspenso até completa 

reformulação do 
departamento

xx
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Integrar os processos, procedimentos e folhas de 
registo do departamento de voluntariado, no SGQ.

1.Aprovação documental
2.Divulgação da documentação

Documentos aprovados e 
divulgados Sede Em articulação com o GSQ Não Atingido xx ,0,00 €

Suspenso até completa 
reformulação do 
departamento

xx

Garantir a divulgação (no minimo) trimestral da newsletter 

1. Articulação entre departamento de 
imagem e unidades das noticias a 
publicar
2. Elaboração da newsletter
3. Aprovação da newsletter
4. Publicação e divulgação da newsletter 
aos stakeholders

Publicação trimestral da 
newsletter DCI Departamento de Imagem e 

Equipas atingido publicações ,0,00 € xx dezembro

Iniciar a venda de produtos internos on-line. 

1. Definição do suporte logistico, canais e 
circuitos com base em procedimentos 
escritos.
2. Seleção das categorias de produtos a 
publicitar na página.
3. Divulgação da página em plataformas 
web

Página de venda on-line Direção e DCI Departamento de Imagem Atingido página no facebook ,0,00 € xx dezembro

Conceber a marca comercial da APPACDM de Coimbra

1. Desenvolver o design e imagem de 
marca para os produtos da organização.
2. Definição dos pré-requisitos a constar 
nas várias tipologias de produtos.
3. Conceber os diferentes tipos de 
embalagens.
4. Analise do requisitos legais a cumprir.

Etiquetagem especifica por 
tipologia de embalagem de 

acordo com requisitos legais
Coimbra DCI e Direção Parcialmente Atingido

Alguns produtos receberam diferentes tipos de 
embalagens com respectivo design, nomeadamente 

na unidade da Tocha e no CAO de S. Silvestre.
??? xx xx

Aumentar a visibilidade das abordagens dos serviços e 
dos Impactos na sociedade.

1. Elaborar um conjunto de materiais 
(video, foto-montagens, textos, etc) que 
representem o trabalho interno.
2. Disseminar os materiais desenvolvidos 
em publicos alvo bem definidos.

Materiais desenvolvidos
Locais de disseminação Transversal DCI, Equipas e Direção Atingido

Nas newsletters trimestrais esse tipo de trabalho foi 
publicado. Artigos escritos, vídeos ocasionais e 

também foto-montagens para o Facebook, foram 
feitos regularmente.

,0,00 € xx dezembro

Participar ativamente em pelo menos 2 federações.

1.Participação nas ações desenvolvidas 
pela FORMEM
2.Participação nas ações desenvolvidas 
pela HUMANITAS

Atas de reunião A designar DT e GSQ Atingido atas de reunião e presenças deslocações xx dezembro

Garantir uma participação de 90%, nas reuniões de 
promoção e desenvolvimento, convocadas pelos 
núcleos locais de intervenção.

Participar nas ações desenvolvidas Atas de reunião A designar A designar Atingido atas de reunião e presenças deslocações xx dezembro

Estabelecer pelo menos 1 nova parceria, na área da 
saúde, associada à resposta social de Lar Residêncial.

1.Identificação de parceiros
2. Avaliação do potêncial
3.Formalização da parceria

Protocolo de parceria Sede Direção Atingido
Protocolo com laboratório Beatriz Godinho para 

análises clinicas de clientes de Lares ; Protocolo Com 
a farmácia Moço

,0,00 € xx dezembro

Visitar pelo menos 1 instituição internacional de 
referência.

1.Identificação da instituição de referência
2.Planear a visita
3. Visitar a instituição internacional
4. Redação do relatório da visita

Relatório da visita A designar Direção e Colaboradores 
selecionados Atingido Pannagia Eloisa (Grécia)

Josefheim (Alemanha) FALAR ALBUQUERQUE xx dezembro

Apresentar os resultados de benchmarking com 
organizações internacionais.

1.Identificar organizações 
2.Identificar indicadores de performance
3. Aferição de resultados

Relatório de Revisão do 
Sitema Sede GSQ Atingido Relatório de revisão do sistema de Qialidade ,0,00 € xx julho

Criar marca própria de responsabilidade social.

1.Identificar empresas e entidades que se 
destacaram pela sua responsabilidade 
social com a organização
2.Realização de um evento de 
reconhecimento ás entidades 
identificadas.

Realização do evento A designar Direção Não atingido xx ,0,00 € Foi reconhecido pela 
direção não ser oportuno dezembro

Desenvolver um projeto internacional em colaboração 
com a Associação Cabo-Verdiana de Pessoas com 
Deficiência.

1. Desenvolvimento de contactos com a 
entidade.
2. Desenvolvimento da parceria
3. Elaboração do projeto de cooperação

Projeto de cooperação Portugal/Cabo Verde Direção Atingido protocolo de colaboração com a instituição "Colmeia" ,0,00 € xx outubro
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Desenvolver pelo menos 5 eventos com impacto na 
sociedade.

1- Mesa redonda com os cabeças de 
lista dos principais partidos
representados na Assembleia da 
Republica sobre " Deficiência Intelectual:
desafios atuais"
2- Realização da Gala da APP.
3- Mesa redonda sobre " Educação pela 
Arte e pela Ciência : novas
perspetivas"- organizado pela APP em 
conjunto com O Exploratório Infante
D.Henrique, com o apoio do programa 
Descobrir da Fundação Calouste
Gulbenkian 
4- Realização da Conferência  sobre " 
Cérebro esse desconhecido: novos 
futuros para a
deficiência Intelectual?", organizado pela 
APP em conjunto com o IBILI e
com o Centro de Neurociências da 
Universidade de Coimbra
5- Mesa redonda "O ensino da 
Matemática para alunos com deficiência
Intelectual" organizado pela APP em 
conjunto com o Departamento de
Matemática da Universidade de Coimbra

Nº de eventos realizados Transversal Direção Parcialmente Atingido 80% do eventos foram realizados ,0,00 €
Planeado o evento com 

IBILI mas será executado 
em 2017

xx

Integrar no SGQ os Procedimentos Especificos e 
Instruções de Trabalho dos quadros administrativos.

1.Produção da documentação
2.Envio para aprovação e integração no 
SGQ.
3.Divulgação interna dos documentos

Documentação Aprovada Transversal DA Parcialmente Atingido Introdução no SGQ de FR e IT ,0,00 €
A introdução no sistema 

da documentação 
realizada de forma contínua

xx

Finalizar a introdução dos Processos, Procedimentos, 
Instruções de Trabalho e Folhas de Registo do setor 
administrativo, no SGQ.

1.Produção da documentação
2.Envio para aprovação e integração no 
SGQ.
3.Diculgação interna dos documentos

Documentação Aprovada Transversal DA Parcialmente Atingido Introdução no SGQ de FR e IT ,0,00 €
A introdução no sistema 

da documentação 
realizada de forma contínua

xx

Iniciar o processo de monitorização de equipamentos

1.Aprovar ficha e plano de manutenção 
de equipamento.
2.Identificar equipamentos
3.Preencher as fichas e planos dos 
respectivos equipamentos

Fichas e planos de 
equipamentos Transversal DA Parcialmente Atingido Ficha de equipamento aprovado e divulgada aos 

centros/unidade ,0,00 €

As unidades encontram-se 
a proceder a identificação 

e caraterização dos 
diversos equipamentos 

registando na respetiva FR

dezembro

Conservar e investir nos equipamentos existentes
1. Elaboração dos planos de melhoria e 
dos planos de obra
2. Realização das obras ou ações de 
melhoria.

Nº de ações de melhoria 
realizadas Transversal Direção Atingido

Intervenção no Lar de São Silvestre, CAO da Tocha 
Estudos para intervenção no Lar de Montes Claros e 

Cozinha de Montemor

Lar SS-Ao abrigo da 
garantia do contrutor. xx dezembro

Concluir o licenciamento da Residencial Autonoma da 
Tocha

1.Pareceres de entidades
2.Formalização do processo
3.Realização das obras
4.Solicitação de vistoria para obtenção 
de alvará

Alvará de utilização Tocha DA Não Atingido xx xx

Processo deu entrada na 
CMC em 2017, 

aguradando o respetivo 
desenvolvimento.

xx

Aprovar as Medidas de Auto-proteção em, pelo menos, 
4 infra-estruturas.

1.Realizar o plano de medidas
2.Aprovação para a ANPC
3. Vistoria da ANPC

Aprovação da medidas Transversal DA Parcialmente Atingido Arganil; Dandélio xx
Estão parcilamente 

Elaboradas as da Casa de 
Chá e CFPCB

xx

Criar instrumentos de avaliação de fornecedores e 
realizar a respectiva avaliação.

1. Aprovação do procedimento de 
avaliação de fornecederes.
2. Aprovação da folha de registo de 
avaliação de fornecedores.
3. Criação da Grelha de Avaliação anual 
de fornecedores.

Grelha de avaliação de 
Fornecedores Sede DA Atingido Grelha de avaliação aprovada e disseminada ás 

respetivas equipas ,0,00 € xx dezembro

Adquirir e/ou re-estruturar os equipamentos e software 
associado ás Tecnologias internas de informação e 
comunicação.

1. Identificar ações de melhoria
2.implementar ações de melhoria
3.Promover e incentivar a utilização de 
TIC entre centro/unidades

Software e hardware 
implementado Transversal Direção e Equipas Parcialmente Atingido

Utilização do Skype nas diversas unidades; Renovação 
de Hardware nas unidade onde se encontrava mais 
obsoleto; Envio de documentão em formato digital 

(folahs de ponto).

xx

Existem algumas 
dificuldade 

nomeadamente nos 
acessos à internet em 

alguns locais, bem como 
equipamentos.

dezembro
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Instalar o arquivo geral na cave do Dandélio.

1. Criar as condições físicas  necessárias              
            
2. Transferência do arquivo para o local.                       
                    3. Organização e 
identificação.

Arquivo físico e registos Colégio Dandélio DA Não Atingido xx ,0,00 €

A obra ainda não se 
encontrava concluida em 

dezembro, sendo a 
execução do objetivo 

adiada para 2017

xx

Concluir a gestão activa dos Associados.

1, Efectar a "limpeza" de associados com 
três ou mais anos de quotas em débito.                      
                  2. Activar o pagamento por 
débito Directo.
3. Actualizar as Fichas de inscrição (em 
falta).                           

1. Base de dados 
2. Transferências bancárias 
3. Fichas dos associados. 

Sede DA Atingido
1. Base de dados 

2. Transferências bancárias 
3. Fichas dos associados.

,0,00 € xx dezembro

Consolidar a utilização da plataforma de compras 
públicas.

Das compras a realizar em 2016, pelo 
menos 300 mil euros são resultantes de 
procedimentos do Código de 
Contratação Pública   

1. Levantamento dos 
consumos (por local e 

produto).
2.Elaborar caderno de 

encargos. 
3.Efectuar os procedimentos 

de acordo com o CCP

Transversal DA e Direcção Atingido
Realizado 1º AD (Telecomunicações móveis) Em curso: 

Carrinha p/ Arganil, Produtos de H & L,  Em estudo: 
Combustiveis e Electricidade

,0,00 € xx dezembro

Melhorar a eficácia e eficiência interna das tecnologias 
da informação e comunicação diminiuindo os gastos 
com telecomunicações em 10%

1.Implementar medidas promotoras da 
utilização das novas tecnologias de 
comunicação
2.Determinar a variação de custos com 
telecomunicações

Variação de custos com 
telecomunicações Transversal DA, DF e Equipas Atingido 11,51% de redução ,0,00 €

Já efectuado AD das 
telecomunicações moveis 

+ racionalização dos 
serviços existentes; 

melhoria de acesso de IT

dezembro

Desenvolver e integrar no SGQ os Processos e 
procedimentos da área financeira.

1.Desenvolvimento da documentação
2.Aprovação no SGQ dos Processos, 
Procedimentos, Instruções de Trabalho e 
Folhas de Registo.

Documentos Aprovados Sede DF e GSQ Parcialmente Atingido Introdução de procedimentos em alinhamento com o 
setor administrativo ,0,00 €

Encontram-se alguns 
procedimentos em falta: 

Registo do caixa; Entrega 
da contabilidade.

xx

Aumentar a Satisfação das equipas mediante o reporte 
trimestral de dados financeiros.

1.Reporte trimestral contabilistico.
2.Interpretação da informação e 
esclarecimento de dúvidas nas próprias 
unidades.
3. Análise de desvios trimestral das 
unidades.
4. Identificação e reporte de ações de 
melhoria.
5. Implementação de ações correctivas e 
de melhoria.

Reporte trimestral financeiro Transversal DF Atingido Envio de balancetes de Abril e Junho; Relatório 
defFevereiro e setembro ,0,00 €

Faltam dados do último 
trimestre que serão 

enviado aquando do fecho 
de contas; O feedback 

carece de maior dinâmica 
e participação; A 

implementação de ações 
de melhoria carecem de 
maior acompanhamento 
das partes; Deverá existir 

uma maior regularidade no 
envio da informação

dezembro

Determinar a responsabilidade de Gastos/Receitas das 
diversas unidades/centros.

1.Monitorização detalhada dos 
orçamentos
2.Definição de critérios de contribuição 
das unidades->sede

Gastos vs. Receitas e Critérios Sede DF Parcialmente Atingido Relatórios e balancetes da unidades ,0,00 €

monitorização da 
execução real de cada 
uma das unidades, falta 
Instrução com esquema 

sobre as responsabilidades

dezembro

Adequar os balancetes das unidades à sua 
especificidade de funcionamento.

Identificação com as equipas diretivas 
dos subcentros de custos que permitam 
uma leitura das receitas geradas em cada 
unidade.

Balancetes adequados transversal Equipas e DF Atingido Todas as alterações solicitadas pelos centros/unidade 
foram respondidas; reuniões administrativas ,0,00 € xx dezembro

Análisar comparativamente os indicadores financeiros 
chave entre valências e serviços.

1.Efectuar um reporte trimestral 
contabilistico.
2.Realizar semestralmente o 
benchmarking interno de indicadores 
financeiros.

Análise dos Indicadores Sede DF Atingido Relatórios de Contas periódicos ,0,00 €

Como ação de melhoria 
definir as datas de envio 
da formação de forma 

mais consistente.

dezembro

Desenvolver um plano de fluxos de tesouraria

1. Cálculo dívidas incobráveis
2 .Planos de cobranças
3..Planos de pagamentos com grandes 
fornecedores
4. Determinação antecipada de 
necessidades de tesouraria.

Plano de fluxos de tesouraria Sede DF Atingido Plano de Fluxos de Tesouraria (excel) ,0,00 € xx dezembro

Obter uma taxa de Execução Orçamental da Despesa 
de 1,8%, no máximo.

1. Monitorização in time do orçamento 
nas rubricas da despesa.
2. Análise de desvios.
2. Implementação de eventuais medidas 
correctivas

Taxa de execução orçamental 
(despesa) Transversal DF Não Atingido 6,15% ,0,00 €

É de salientar que a 
variação de gastos 

perante a variação de 
proveitos é ainda assim 

positiva = 2,69%

dezembro
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Obter uma taxa de Execução Orçamental da Receita de 
pelo menos 0,9%.

1. Monitorização in time do orçamento 
nas rubricas da Receita.
2. Análise de desvios.
3. Implementação de eventuais medidas 
correctivas

Taxa de execução orçamental 
(receita) Transversal DF Atingido 8,44% ,0,00 € xx dezembro

Aumentar o volume de negócios dos serviços de 
Economia Social em pelo menos 2%.

1.Desenvolvimento de um plano de 
recuperação financeira em alinhamento 
com os planos operacionais de 
crescimento sustentável.
2. Monitorização das ações identificadas 
no plano
3. Aferição do volume de negócios de 
Economia Social

Volume de negócio dos 
serviços de Economia Social Transversal ás EES DF Não Atingido 1,62% negativos ,0,00 € xx dezembro

Implementar um plano de fundraising

1. Identificação de áreas prioritárias para 
captação de fundos.
2. Identificação de plataformas de 
fundraising
3. Lançar uma campanha de fundraising
4. Taxa de concretização do objetivo 
identificado.

Plano de fundraising Sede Direção Atingido fundos recolhidos com o plano de Fundraising em 
Arganil (Lar) ,0,00 € xx dezembro

Definir e monitorizar operacionalmente os Custos 
Associados ao Apoio Direto ao cliente vs. Custos de 
Estrutura.

1. Identificação dos custos de apoio 
direto.
2. Identificação dos custos de estrutura.
3. Instrumentos especificos de 
monitorização

Rácio de custos de apoio 
direto vs. custos de estrutura Sede DF Não Atingido xx ,0,00 €

Iniciou-se a análise pelo 
maior acompanhamento 

dos gastos e proveitos de 
cada unidade mas ainda 
não foi determinado por 

rubrica associado à 
estrutura e o valor 

associado ao apoio direto.

xx

Aferir o capital social da organização Identificação dos Indicadores de aferição 
do capital social. Quantificação do capital social Transversal DF e Equipas Não Atingido

 iniciado o processo por 
identificação das parcerias 
e de possiveis indicadores

Estudar o rácio de Capital Social vs.Capital Económico

1. Quantificação anual do capital social
2. Quantificação anual do capital 
económio.
3. Quantificação do rácio anual capital 
social vs.capital económico

Rácio anual capital social vs. 
capital económico Sede DF Não Atingido

 iniciado o processo por 
identificação das parcerias 
e de possiveis indicadores
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