


1. INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Atividades de 2018 da APPACDM de Coimbra tem como objetivo 

primordial a avaliação do cumprimento dos objetivos delineados no Plano de Atividades 

de 2018, ao mesmo tempo que fornece uma análise quantitativa e qualitativa de cada 

eixo estratégico.  

 

Em consonância com os anos anteriores, o presente relatório encontra-se dividido em 

dois vetores capitais: 

 

- O primeiro vetor tem como objetivo a avaliação da prestação global da organização 

nos eixos estratégicos, realizados de acordo com o plano estratégico 2016-2019. 

Apresenta-se, assim, uma apreciação global da distribuição de objetivos por eixo, tal 

como da distribuição e respetiva taxa de cumprimento desses mesmos objetivos. 

 

- O segundo vetor tem como meta aferir, analisar e avaliar o comportamento da 

organização de forma mais particular, a partir de cada eixo estratégico-operacional, 

salientando-se, em simultâneo, os objetivos de maior destaque e os aspetos menos 

conseguidos. 

Apresenta-se ainda, em anexo a este plano de maior descrição, a avaliação do plano de 

atividades operacional, que demonstra mais claramente os objetivos, atividades 

previstas, evidências e produtos (fase de Planeamento) e a respetiva avaliação final com 

a identificação dos resultados por objetivo, evidências de concretização e, sempre que 

necessário, uma análise critica (fase de Avaliação). 

  



2. EIXOS ESTRATÉGICOS e RESULTADOS GLOBAIS 

 

Em consonância com o Plano Estratégico Organizacional 2016-2019, a APPACDM de 

Coimbra apresentou para o ano de 2018 um plano anual de atividades sustentado em 

oito eixos estratégico-operacionais: 

 

1. Liderança Estratégica 

2. Qualidade, Inovação e Desenvolvimento 

3. Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços 

4. Gestão de Recursos Humanos e Competências 

5. Relação com a Sociedade e Internacionalização 

6. Gestão Administrativa e de Infraestruturas 

7. Gestão para a Sustentabilidade 

 

 

Pretende-se, neste ponto do Relatório de Atividades, avaliar o cumprimento dos 

objetivos inerentes a cada um dos eixos acima apresentados. Todos os objetivos 

presentes em plano operacional são avaliados, de modo qualitativa, como: Atingidos; 

Parcialmente Atingidos ou Não atingidos. 

De realçar que, para o cálculo das respetivas taxas de cumprimento dos objetivos, em 

consonância com os anos anteriores, foi atribuída uma taxa de execução de 50%, aos 

objetivos Parcialmente Atingidos, uma vez que, após análise cuidada de cada um destes 

objetivos, se verificou que, na sua larga maioria, as atividades associadas a essa 

qualificação foram realizadas em, pelo menos, 50%. 

 

No ano de 2018, foram estabelecidos 135 objetivos operacionais distribuídos pelos oito 

eixos estratégicos. O gráfico apresentado na figura 1 reflete a distribuição percentual 

dos objetivos definidos.  

 



 

Figura 1. O número à esquerda é o número de objetivos e à direita a proporção, em 

percentagem. 

 

Em alinhamento com anos anteriores, a maior percentagem representa o eixo 3 - 

Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços. Este eixo concentra os objetivos e 

atividades de todas as respostas sociais e serviços da instituição. Assim, é neste eixo que 

se identificam 52% dos objetivos do plano anual de atividades de 2018. 

Como é possível verificar pelo gráfico, existe um equilíbrio percentual dos restantes 

objetivos pelos vários eixos. Destaque para os 10% da Gestão Administrativa e de 

Infraestruturas, tal como a Relação com a Sociedade e a Internacionalização. Já a 

Qualidade, Inovação e Desenvolvimento representa 9% dos objetivos identificados. A 

Liderança Estratégica e a Gestão de Recursos Humanos e Competências apresentam 

ambos 7% dos objetivos. Finalmente, a Gestão para a Sustentabilidade representa 5% 

dos objetivos. 



 

Figura 2 

No gráfico acima (Figura 2) é apresentada a distribuição quantitativa dos 135 objetivos 

por eixo estratégico, apresentando ainda o número de objetivos atingidos, parcialmente 

atingidos e não atingidos bem como as respetivas taxas de cumprimento. 

 

Ainda na mesma figura verifica-se que a Taxa de Cumprimento Global do Plano de 

Atividades 2018 foi de 74,1%, encontrando-se cerca de 11 pontos percetuais acima do 

resultado do ano Plano anual do ano transato (63,14%). 

 

É possível constatar, ainda através da Figura 2, que foram integralmente atingidos 62% 

(84 objetivos), parcialmente atingidos 32% (24 objetivos) e não atingidos 14% (19 

objetivos), no que diz respeito à totalidade dos objetivos para 2018. 

 

 

O gráfico da figura 3 traduz a Taxa de Cumprimento dos objetivos por Eixo Estratégico. 

 



 

 

 

O eixo estratégico com melhor desempenho do ponto de vista da eficácia de 

cumprimento dos objetivos é a Liderança Estratégica com 83,3% de taxa de 

cumprimento, seguida da Relação com a Sociedade e a Internacionalização que 

apresenta uma taxa de cumprimento de 76,9%. O terceiro melhor resultado é 

apresentado pela Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços com uma taxa de 

75,4%. Os resultados com taxa de cumprimento menos positiva dizem respeito aos eixos 

da Gestão de Recursos Humanos e Competências (66,7%) e o eixo da Gestão para a 

Sustentabilidade (64,3%).  

 

Nos pontos seguintes do presente relatório serão apresentadas as respetivas taxas de 

cumprimento de cada um dos eixos em particular, bem como uma análise critica sucinta 

dos resultados obtidos, quando necessário. 

 

Figura 3 



3. ANÁLISE DE RESULTADOS POR EIXO ESTRATÉGICO 

 

EIXO 1 – LIDERANÇA ESTRATÉGICA 

 
 

No eixo da Liderança estratégica foi definido um total de 9 objetivos, dos quais 6 foram 

atingidos integralmente, 3 parcialmente e não foi registado nenhum objetivo não 

atingido. 

 

A figura 4 apresenta o comportamento deste eixo, em valores percentuais, 

relativamente ao cumprimento dos objetivos definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

Na figura anterior verifica-se que 67% dos objetivos foram atingidos integralmente e 

33% parcialmente. A taxa de cumprimento global do eixo da Liderança Estratégica foi de 

83,3%. 

 

Neste eixo, destacam-se como objetivos atingidos: a obtenção de uma Taxa de Eficácia 

dos Serviços (TES) de 82,0%, o desenvolvimento de ações de angariação de fundos para 



as obras de requalificação do Lar Residencial de Arganil, a garantia de uma Taxa de 

incidência de acidentes de staff não superior a 20, o desenvolvimento de pelo menos 5 

projetos transversais que envolvam a participação conjunta entre unidades (onde se 

destacam os Workshops para clientes de CAO-ASU a partir do guia "Para Além do Óbvio" 

e o Projeto MINCE, financiado pelo INR), o estabelecimento de parcerias estratégicas de 

impacto nos serviços (onde se sublinha a utilização da sala snoezelen da Santa Casa da 

Misericórdia de Arganil, mais de 30 parcerias no âmbito do projeto ArgusRecycling e a 

parceria da Unidade Funcional de São Silvestre com a Federação de Futebol) e o reforço 

contínuo das dinâmicas de participação dos stakeholders relevantes. 

 

Nos objetivos parcialmente atingidos, destaque para a necessidade de melhorar os 

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

No eixo da Liderança Estratégica não houve qualquer objetivo não atingido. 

 

 

EIXO 2 – QUALIDADE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

No eixo da Qualidade, Inovação e Desenvolvimento foram planeados 12 objetivos, dos 

quais 7 foram atingidos na sua plenitude, 4 parcialmente e 1 não foi atingido. 

A figura 5 apresenta a distribuição percentual do comportamento dos objetivos do eixo 

em análise. 



 

 

Figura 5 

 

O gráfico da figura anterior atesta que a taxa de cumprimento global do eixo 2 foi de 

75%. 

 

Destacam-se como objetivos atingidos a taxa de participação de pelo menos 75%, nas 

reuniões de benchmarking e benchlearning da Formem, a implementação de pelo 

menos 3 projetos de Inovação relacionados com os Modelos ou Práticas de Intervenção 

– destaque para os projetos em plena execução: ArgusRecycling, 3DPrint4Good, MINCE, 

des-por-todos, "Mar de cultura e desporto” em Torres Vedras, Concurso de Ideias da 

Formação Profissional. Ainda no que se refere a objetivos atingidos, sublinha-se a 

introdução de pelo menos 2 novas tecnologias de apoio/ajuda técnica (SiosLIFE, grua de 

transferência, 6 cadeiras de rodas, aparelho auditivo, tala para perna e ajudas ténicas 

em 3D) que foram suplantadas. Destaque ainda para a consolidação da utilização de 

novas tecnologias de comunicação entre centros e unidades e a realização da segunda 

edição do curso de Mecânica de Serviços Rápidos. 

 

 

No âmbito dos objetivos parcialmente atingidos, destacam-se a aferição e apresentação 

dos resultados da nova aplicação dos questionários da Cultura da Qualidade 



Organizacional, a realização de pelo menos uma reunião trimestral temática com os 

promotores da qualidade das diversas respostas e serviços (foram realizados reuniões 

semestrais) e a finalização da adaptação do SGQ aos novos requisitos do modelo 

EQUASS 2018. Neste último objetivo, está em desenvolvimento a conclusão das ações 

internas de disseminação e discussão do modelo 2018. No que toca ao objetivo de 

garantir de uma taxa mínima de 70% de colaboradores com formação em TIC, é de 

salientar que a monitorização do plano de formação por colaborador não está 

centralizada, pelo que a informação das formações realizadas apenas estará completa, 

por unidade, após preenchimento da FR própria.  

 

Relativamente aos objetivos não atingidos do eixo em análise, não foi realizada a 

implementação do Projeto de requalificação do CFQFQ por indeferimento do projeto.  

  



EIXO 3 – QUALIDADE DE INTERVENÇÃO, RESPOSTAS E SERVIÇOS 

 

No eixo da Qualidade de Intervenção Respostas e Serviços foram planificados 71 

objetivos, dos quais 46 foram atingidos integralmente, 15 parcialmente e 10 não foram 

atingidos. 

O eixo em análise absorve 52% do total de objetivos do plano anual 2018 uma vez que 

engloba todas as respostas sociais e serviços da organização. 

A figura 6 apresenta a distribuição dos 71 objetivos pelas respetivas respostas e serviços, 

sendo de salientar que a primeira parte é composta por objetivos transversais (gerais). 

 

 

 

Figura 6 

 

Como é possível verificar pelo gráfico da Figura 6, a Formação Profissional comporta a 

maior parte dos objetivos anuais (12), imediatamente seguida pelos objetivos (10) dos 

Centros de Atividades Ocupacionais. As restantes respostas e serviços variam entre os 3 

e 7 objetivos. 



A figura seguinte (Figura 7) analisa globalmente o comportamento do eixo 3, 

relativamente às percentagens de cumprimento dos 71 objetivos planeados. 

 

 

 

 

Conforme se verifica na figura anterior, a taxa de cumprimento global dos objetivos 

cifra-se em 75,4 %. Dos objetivos definidos, foram integralmente atingidos 65%, 

parcialmente atingidos 21% e não atingidos 14%. 

A análise dos resultados inicia-se com o comportamento dos objetivos gerais, seguindo-

se uma análise sucinta dos objetivos associados às diversas respostas e serviços. 

 

Geral 
 
Realçam-se como objetivos atingidos a criação de uma resposta para os jovens e adultos 

com deficiência ou incapacidade que não têm uma ocupação diária por não se 

encontrarem a trabalhar, a estudar ou a frequentar formação – a Academia dos Saberes. 

 

Quanto aos objetivos não atingidos, destaque para a não criação do Centro de 

Atendimento e Acompanhamento e Reabilitação Social para pessoas com deficiência e 

incapacidade (CAARPD), pelo facto de a candidatura ainda se encontrar em fase de 

análise. 

Como objetivo parcialmente atingido identifica-se a melhoria da Qualidade de Vida dos 

Clientes através da implementação do Modelo Teórico de Qualidade de Vida na 

Figura 7 



Intervenção, sendo que o modelo ainda está a ser desenvolvido na maioria das respostas 

com a excepção do CRI e Lares. 

 

Intervenção Precoce (IP) 
 
Na resposta de Intervenção Precoce, foram delineados 4 objetivos, sendo que dois 

objetivos foram integralmente atingidos: Integração de um Terapeuta Ocupacional na 

ELI (estando a equipa de IP em lista de espera da entidade financiadora) e a promoção 

de novas ações de sensibilização para a temática da Intervenção Precoce, respetivas 

características e desafios junto de crianças, famílias e contextos naturais de vida.  O 

objetivo de criação de um filme acerca das etapas da IP foi parcialmente atingido, tendo 

sido criado o guião do vídeo. Quanto ao objetivo não atingido, a criação de uma página 

oficial da ELI Coimbra 2, no Facebook, este não foi realizado por se ter optado por ações 

junto dos cuidadores em contexto de creche e JI, no que respeita à sensibilização sobre 

a IP. 

 

Dandélio 
 
Relativamente ao Dandélio – Creche e Jardim de Infância, foram estruturados 6 

objetivos para o ano de 2018. Foram considerados como objetivos atingidos a 

preservação das taxas de frequências nas duas valências, a criação de ações de melhoria 

e de inovação relacionadas com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar, correção da zona de jogo ao ar livre e a articulação entre Coordenadora da área 

da Infância e Directora Pedagógica.  

 

Como objetivos parcialmente atingidos, destaque para consolidação do modelo de 

intervenção e a implementação de medidas e requisitos relacionados com a certificação 

como Eco Escola. 

No ano de 2018 o Dandélio não registou qualquer objetivo não atingido. 

 

 

 



Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 
 
No âmbito da resposta social CRI, foram delineados 5 objetivos. Destes, a criação de um 

repositório informático online para cada área técnica foi o objetivo totalmente 

atingido. 

No que toca a objetivos parcialmente atingidos, destacam-se a uniformização de 

práticas e promoção de melhoria do planeamento da intervenção técnica, a 

contribuição para a acessibilidade e para a participação dos alunos com NEE nos espaços 

escolares  do Agrupamento de Escolas de Arganil, e a promoção de igualdade de 

oportunidades no acesso à leitura para alunos com necessidades educativas especiais 

no Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel e no Agrupamento de Escolas de 

Montemor. 

Como objetivos não atingidos, destaca-se o reforço das dinâmicas de participação dos 

stakeholders nos inquéritos de satisfação do CRI. 

 
Centros de Atividades Ocupacionais(CAO) 
 
Foram planeados, para esta resposta, 10 objetivos, tendo todos estes sido atingidos 

integralmente. 

 

Salientam-se, assim, como objetivos atingidos, a implementação da aplicação do Guia 

para um cérebro ativo na intervenção com os clientes de CAO, o aumento dos apoios ao 

nível das ajudas técnicas a clientes, a ação de tornar o Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI) mais acessível a clientes e seus representantes, a realização de um 

estudo exploratório sobre a qualidade de vida dos clientes nos seus sistemas familiares, 

o desenvolvimento de, pelo menos, 3 produtos novos de CAO, o desenvolvimento de, 

pelo menos, 1 serviço na valência de CAO, a aplicação, a pelo menos 50% dos clientes, 

da  Escala de Comportamento Adaptativo - versão portuguesa, a aplicação da escala  de 

Wehrmeyer de avaliação da autodeterminação a todos os clientes elegíveis, a promoção 

de competências sociais dos clientes de CAO ASU através da utilização do Guia Para 

Além do Óbvio, o empoderamento das famílias sobre as prestações sociais dos seus 

educandos. 



Conforme previsto, foi também realizado um workshop temático para famílias, bem 

como ações que visaram aumentar o envolvimento das famílias na planificação e 

avaliação das atividades dos centros/unidades. 

 

Formação Profissional (FP) 
 

Dos 12 objetivos específicos estabelecidos, 11 objetivos foram alcançados e 1 foi 

parcialmente atingido. Foram atingidos todos os objetivos relacionados com o 

desenvolvimento das ações, tendo sido concluídas todas as ações de formação inicial e 

de formação contínua aprovadas no âmbito do PO ISE em 2016 (projeto POISE-03-4229-

FSE-000052) e tendo sido iniciadas todas as previstas no projeto POISE-03-4229-FSE-

000206. A concretização destes objetivos implicou um trabalho intensivo de toda a 

equipa, sobretudo devido à realização em simultâneo de 2 projetos que envolveram 233 

formandos. No pólo de Montemor-o-Velho houve um esforço adicional na organização 

prática das ações devido à redução da equipa de formadores internos. O grau de 

exigência associado à admissão de formandos, que exige uma articulação permanente 

com os Centros de Recursos no caso dos pólos de Arganil, Tocha e Coimbra, representou 

um esforço acrescido para as equipas, tendo sido admitidas 112 pessoas durante o ano.  

Também os procedimentos inerentes à organização, desenvolvimento, 

acompanhamento, avaliação e pedidos de reembolso das ações de formação, têm 

aumentado o seu grau de exigência, obrigando a uma grande disponibilidade das 

coordenadoras para a sua realização atempada.  

O curso de Mecânico/a de Serviços Rápidos foi concluído e deu-se início a um novo curso 

na mesma área mas com alterações na sua dinâmica, decorrentes da monitorização da 

1ª edição do curso. O Centro de Recursos para a Inclusão deu resposta aos 

encaminhamentos efetuados pelo Centro de Emprego da Figueira da Foz. Foi realizado 

o Encontro Anual de formandos, foram revistos instrumentos de avaliação e 

continuaram-se a rentabilizar os produtos resultantes da atividade formativa, afirmando 

publicamente as competências dos formandos. Foi iniciado o trabalho de revisão de 

referenciais de formação adaptados de nível 4. Se, por um lado, se conseguiu estabilizar 

a taxa de desistência/exclusão para valores abaixo dos 19%, por outro, a taxa de 

integração não alcançou o objetivo traçado de 65%, ficando pelos 63%.  



Foi organizado e realizado o 1º concurso de ideias sobre o funcionamento dos pólos de 

formação, com elevada adesão dos formandos.   

Alguns elementos da equipa técnica receberam formação na aplicação de uma nova 

Escala de Qualidade de Vida (EPR), o que lhes irá permitir no ano de 2019 rever a 

implementação do modelo de QV no contexto da formação.  

A Academia dos Saberes iniciou a sua atividade ainda que a adesão tenha ficado aquém 

do expectável.  

Foi elaborado e aprovado o projeto de integração no Programa Incorpora. Com o 

objetivo de promover a inserção laboral de pessoas em risco de exclusão social, o 

Programa Incorpora, impulsionado em Portugal pela “Fundação La Caixa”, surge como 

um modelo inovador de responsabilidade social corporativa.  

Lar Residencial (LAR) 
 
Na resposta de Lar Residencial foi planeada a execução de sete objetivos. Foram 

considerados como atingidos: a promoção do alargamento de respostas de STAF a 

novos clientes garantindo no mínimo 60 serviços, a realização de um projeto com 

utentes de instituição congénere, de partilha de experiências, conhecimentos e práticas, 

a realização de um Workshop de comunicação entre os colaboradores dos vários Lares, 

a formalização de pelo menos uma parceria específica na área da saúde e a revisão dos 

processos e procedimentos associados aos lares residenciais.  

Como objetivo não atingido sublinha-se a não concretização do projeto "A realização 

de um sonho" - viagem de clientes e staff de suporte a uma cidade estrangeira, pela 

reprovação da candidatura ao INR. 

Como objetivo parcialmente atingido, destaque para a impossibilidade de desenvolver 

a utilização de novas tecnologias nos Lares, pela impossibilidade de aquisição de 

computadores, destacando-se o facto de, no entanto, ter sido oferecido um 

computador. 

 
 
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
 
Dos quatro objetivos definidos para a resposta de SAD, 3 foram totalmente atingidos. A 

avaliação do trabalho desenvolvido pelos prestadores de serviço de SAD, garantia de 



que pelo menos 80% dos clientes são avaliados pela escala da qualidade de vida e 

disponibilização de informação sobre apoios sociais na área da deficiência. 

Como objetivo não atingido identifica-se a não avaliação de pelo menos três clientes 

pela SIS. 

 
 
Casa de Chá 
 
Para o ano de 2018 foram planeados 4 objetivos, sendo que 3 foram integralmente 

atingidos e um parcialmente.  

Como objetivos atingidos destacam-se a manutenção das instalações com qualidade e 

conforto, a definição de estratégia comercial focada no equilíbrio dos resultados, o 

direcionamento do funcionamento interno no enfoque do alcance de resultados. 

 

O único objetivo parcialmente atingido diz respeito à monitorização de clientes e 

tipologias de consumos. Aqui foram realizados a análise de vendas e o desenvolvimento 

da carta de verão-inverno, sendo que, para o objetivo ser integralmente atingido, faltou 

a concretização de novo inquérito de satisfação ao cliente, por impossibilidade da 

implementação de parceria com o ISCAC para esse efeito, tendo sido adiada para 2019. 

 

 
Centro de Férias Quinta da fonte Quente (CFQFQ) 
 
Para o CFQFQ, foram planeados 3 objetivos, sendo que 1 não foi atingido e os restantes 

dois foram-no apenas parcialmente. No que se refere a objetivos parcialmente 

atingidos, destaque para a requalificação de áreas úteis da Pousada Central, onde se 

realizou o restauro das paredes da sala de refeições e bancos, ficando por realizar a 

requalificação da cozinha, e o objetivo de criar um parque de instrumentos musicais no 

exterior, sendo que neste objetivo se criou o parque em si, ficando em falta o 

reagrupamento do minigolfe e a criação de zonas de descanso. 

Como objetivo não atingido, destaque para a divulgação do CFQFQ junto de instituições 

congéneres espanholas, francesas, paises nórdicos e PALOP, através da criação de 

página web, que não foi possível concretizar. 

 



Centro de Medicina Física e Reabilitação (CMFR) 
 

Para o CMFR foram planeados três objetivos para 2018.  

Como objetivos integralmente atingidos, destaque para a comemoração do Dia Mundial 

da Fisioterapia. 

No que toca aos objetivos parcialmente atingidos, realce para o objetivo de aumentar 

as credenciais por mês, tendo-se iniciado negociações com ARS-C para aumento dos 

acordos, não havendo, ainda, nenhuma ação formal tomada. Destaque ainda para o 

desenvolvimento uma ação de sensibilização na Escola Básica 1 de São Silvestre, ficando 

por realizar uma acção de sensibilização na Escola Básica 1 de São João do Campo.  

 

No âmbito dos objetivos não atingidos identifica-se a impossibilidade da melhoria do 

processo administrativo de marcação de consultas e tratamentos, face à situação 

económica deficitária do CMFR e, em virtude de ser necessário adquirir equipamento 

para a fisioterapia e reparações avultadas no sistema de aquecimento da piscina, sendo 

que esta atividade fica adiada para o ano de 2019. 

 

Economia Social 
 
No sector da economia social, foram planeados sete objetivos para 2018. Destes 

objetivos, seis foram atingidos na íntegra, sendo que apenas um objetivo foi 

parcialmente atingido. 

Como objetivos atingidos destacam-se: a realização de 2 visitas de formação com 

colaboradores da Jardinagem, o fardamento específico e apropriado para as atividades, 

a manutenção da faturação da Limpa Tudo, a angariação de novos fornecedores de Óleo 

Alimentar Usado (48 novos fornecedores) e a efetuação de mais de 100 contactos 

presenciais, o aumento das Recolhas de OAU em 17%, e a implementação de um novo 

modelo de funcionamento da Lavagem Auto nos CHUC. 

Como objetivo parcialmente atingido, identifica-se o licenciamento do armazém de 

OAU, que se encontra parcialmente licenciado, ficando a faltar a aprovação das Medidas 

de Auto Proteção. 

 



Finalizada a análise qualitativa do comportamento de cada resposta e serviço, 

apresenta-se, de seguida, a análise quantitativa do eixo 3, Qualidade de Intervenção, 

Respostas e Serviços. O gráfico seguinte (figura 8) apresenta a taxa de cumprimento dos 

objetivos por resposta social e serviço. 

 

 

 

Figura 8 

 

EIXO 4 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E COMPETÊNCIAS 

 

 

No eixo da Gestão de Recursos Humanos e Competências, foi planeado um total de 9 

objetivos, dos quais 5 foram atingidos, 2 parcialmente e 2 não atingidos.  
 

O gráfico da figura 9 apresenta o comportamento do eixo 4, relativamente às 

percentagens de cumprimento dos objetivos planeados. 

 



 

 

Figura 9 

 

 

Dos objetivos inicialmente previstos foram totalmente atingidos 56%, parcialmente 22% 

e não atingido 22%. 

 

Como objetivos atingidos destacam-se: uma participação de 40% de colaboradores 

(acima dos 50 anos) nas ações desenvolvidas, um aumento superior a 2%  da taxa de 

colaboradores com categoria consonante com a função exercida, a realização de pelo 

menos 4 ações de benchlearning interno, entre unidade/centros sobre conhecimentos, 

boas práticas e reflexão, a optimização do processo de avaliação de desempenho 

colaboradores e o aumento de 4,3% do número de colaboradores com aumento de 

qualificações. 

 

Relativamente ao campo dos objetivos parcialmente atingidos, sublinham-se os 

objetivos de realizar as ações previstas em plano interno de formação de colaboradores 

(a monitorização do plano de formação por colaborador não estava centralizada até 

março 19, pelo que a informação das formações realizadas 2018 apenas estará 

completa, por unidade, após preenchimento da FR própria) e o desenvolvimento de, 



pelo menos, 3 ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional 

e físico dos colaboradores. 

 

Quanto aos objetivos não atingidos, não foi possível realizar o mínimo de 30 horas de 

formação anual por colaborador, o desenvolvimento de formação anual por, pelo 

menos, 82,5% dos colaboradores. Ambos os objetivos não foram realizados pelo facto 

de a monitorização do plano de formação por colaborador não estar centralizada, pelo 

que a informação das formações realizadas apenas estará completa, por unidade, após 

preenchimento da FR própria. 

 

EIXO 5 – RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Relativamente ao eixo da Relação com a Sociedade e Internacionalização, este, em 

consonância com o ano anterior, continuou a focar-se na visibilidade das ações da 

Instituição nacional e internacionalmente, com o reforço contínuo de ações e objetivos 

benchlearning e benchmarking internacionais. A figura 10 apresenta a distribuição 

percentual dos treze objetivos definidos, dos quais nove foram atingidos, dois 

parcialmente e dois não atingidos. 

 

 



 

Figura 10 

 

O eixo apresenta uma taxa de cumprimento global de 76,9%. Foram completamente 

atingidos 69% dos objetivos face ao previsto, sendo 16% parcialmente atingidos e 15% 

não atingidos. 

 

Relativamente aos objetivos atingidos, destacam-se: a contínua participação no projeto 

ERASMUS The Vet Learning Community, a participação ativa nas federações FORMEM e 

HUMANITAS e a reestruturação do Departamento de Voluntariado. No que se refere a 

objetivos parcialmente atingidos, destaque para a consolidação e alargamento das 

parcerias com os PALOP, sendo que, neste objetivo, se sublinha o franco 

desenvolvimento da parceria com Cabo Verde e a Instituição Colmeia, assim como a 

operacionalização positiva do projeto com Cabo Verde, sendo que, a instituição 

congénere em Moçambique não tem mostrado recetividade. 

 

Com a visão estratégica de melhorar a visibilidade da Instituição, foram atingidos 4 

objetivos: manter a tendência crescente de gostos e do alcance médio anual das 

publicações da página do Facebook (tendo superado os 12 mil seguidores), garantir a 

divulgação mensal da newsletter, aumentar a visibilidade da APPACDM de Coimbra nos 

meios de comunicação social nacionais, a divulgação e manutenção da imagem gráfica 

da APPACDM de Coimbra e o aumento de visibilidade das abordagens dos serviços e dos 

Impactos na sociedade – neste aspeto destacam-se a apresentação do projeto 

ArgusRecycling na Academia FORMEM, a concretização do Congresso MINCE "Eu, Meta 

representante - Pontes para a Inclusão”(projeto Financiado pelo INR), a Menção 

Honrosa dos Prémios Acesso Cultura e a apresentação da aplicação Explor’House no 

Congresso de Terapia Ocupacional. 

 

No que se refere a objetivos parcialmente atingidos, consideram-se a realização de 

projetos que visam o aumento da visibilidade da instituição (o programa quinzenal com 

a Rádio Universidade de Coimbra não se realizou, por vontade desta rádio, sendo que o 

Departamento de Comunicação e Imagem tinha já concretizado, com antecedência e 



aprovação da Presidente, de todo o programa em si, porém, a Presidente da Instituição 

mantém-se como convidada recorrente do Programa Alvorada; a participação mensal 

na Rádio Regional do Centro foi realizada com sucesso durante o tempo previsto, tendo 

sido suspensa para prioritização das comemorações dos 50 anos). 

 

Como objetivos não atingidos destaca-se a não consolidação de venda de produtos 

online (que, apesar de serem publicitados na página do Facebook, carece da criação de 

uma nova estratégia). 

 

EIXO 6 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRA-ESTRUTURAS 

 

No eixo 6 foram previstos para o ano de 2018 14 objetivos, dos quais sete foram 

atingidos, cinco parcialmente e dois não foram atingidos.  

A figura seguinte (Figura 11) representa as respetivas percentagens de cumprimento do 

eixo em análise. 

 

 

 

 
Figura 11 



O eixo da Gestão Administrativa e de Infraestruturas apresenta uma taxa de 

cumprimento global de 67,9%. Foram atingidos integralmente 50% dos objetivos 

previstos, 36% parcialmente e 14% não foram alcançados. 

 

Nos objetivos atingidos identificam-se: a continuidade dos Processos, Procedimentos, 

Instruções de Trabalho e Folhas de Registo do setor administrativo, no SGQ, de acordo 

com as necessidades, a conclusão do licenciamento da Residencial Autónoma da Tocha, 

a otimização do Parque Automóvel, a execução de ações de formação para Motoristas 

e Vigilantes nas áreas de: assertividade na comunicação, trabalho de equipa e 

cumprimento de procedimentos, a padronização das admissões de RH através da 

criação do Manual de Acolhimento, início do projeto piloto de gestão das compensações 

e a reorganização de recursos (CAO S.Silvestre, Lar e CAO da Tocha, CMFR). 

 

Na vertente dos objetivos parcialmente atingidos destacam-se: a parcial renovação dos 

equipamentos e soluções associado às Tecnologias de Informação e Comunicação, a 

parcial concretização da gestão ativa dos associados, início da requalificação do Lar de 

Montes Claros, início da requalificação da Unidade de Montemor que aguarda parecer 

da CCDRC, a implementação das Medidas de Autoproteção para Armazém OAU, Lar da 

Tocha, Lar Autónomo da Tocha e Lar de Montes Claros. 

 

Relativamente aos objetivos não atingidos identificaram-se: a construção do campo de 

jogos "Dandélio" (neste caso, a Direção realizou uma alteração de estratégia, sendo que 

a prioridade passou para o Lar de Arganil) e a manutenção ativa, no mínimo, de 5 

contratos de Ajustes Directos através da plataforma de compras públicas.   

 

EIXO 7 – GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 
O último eixo do plano de atividades de 2017 reporta-se à Gestão para a 

Sustentabilidade. 

No eixo 7, foram planeados sete objetivos, dos quais quatro foram atingidos na 

plenitude, um parcialmente e dois não foram atingidos, os quais se encontram 

representados no gráfico da figura 12. 



 

Figura 12 

 

Relativamente ao eixo da Gestão para a Sustentabilidade (Figura 12), verifica-se uma 

taxa de cumprimento global de 64,3%.  

Foram atingidos integralmente 57% dos objetivos, 14% parcialmente e 29% não foram 

atingidos. 

 

Dentro dos objetivos atingidos identificam-se: a elaboração e sistematização dos 

procedimentos de gestão financeira das unidades/centros, a determinação dos Custos 

Associados ao Apoio Direto ao cliente vs. Custos de Estrutura, o acompanhamento de 

forma constante da evolução da Tesouraria e a análise das Parcerias por forma a 

determinar o capital social. 

 

No que se refere ao objetivo parcialmente atingido, este relaciona-se com a análise 

comparativa dos indicadores financeiros chave entre valências e serviços. Neste ponto 

foi realizado o envio dos balancetes às unidades e a análise com foco nos indicadores 

nos três lares, QFQ, CMFR, Montemor. Porém, a análise do setor com base no livro 

publicado e solicitado à CNIS (Importância Económica e Social das IPSS em Portugal) foi 

adiado para 2019. 

 



Relativamente aos objetivos não atingidos, foram identificados: a obtenção de uma taxa 

de Variação Orçamental da Despesa de 1,1%, no máximo (fecho de contas com 4,3%), a 

obtenção de uma taxa de Execução Orçamental da Receita de pelo menos 2% (fecho de 

contas 0,99%).  

 

4. NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Apresentam-se, após análise individual de cada um dos eixos estratégicos e respetivos 

objetivos em relação ao Plano de Atividades de 2018, algumas notas e considerações 

finais, bem como indicadores gerais.  

O gráfico apresentado na figura 13 apresenta a evolução e tendência da taxa global de 

cumprimento dos objetivos do Plano Anual de Atividades (Taxa de Cumprimento 

Global).  

 

Figura 13 

 

Verifica-se uma linha de tendência positiva, em especial, devido ao comportamento 

positivo do eixo 1-Liderança Estratégica, do eixo 5-Relação com a Sociedade e 

Internacionalização, do Eixo 3-Qualidade de Intervenção Respostas e Serviços e do Eixo 

2-Qualidade, Inovação e Desenvolvimento. Tal como supramencionado (ver figura 13), 

a prestação menos positiva do eixo 7-Gestão para a Sustentabilidade, do eixo 4-Gestão 

de Recursos humanos e Competências, e do eixo 6-Gestão Administrativa e de 

infraestruturas, com prestações inferiores a 70% de taxa de cumprimento, tiveram um 

impacto bastante negativo no respetivo comportamento global do indicador em 

questão. 

73,00%
62,00% 63,10%

74,10%

2015 2016 2017 2018



 

Conforme realizado em relatórios anteriores, apresenta-se também o resultado de um 

indicador de performance considerado como chave e que procura avaliar a eficácia e 

eficiência da organização: a Taxa de Eficiência e Eficácia dos Serviços (TEES), segundo 

modelo teórico “A Leadership guide for Today’s Disabilities Organizations - R. Schalock”. 

 

Foram considerados como inputs da TEES os indicadores e resultados apresentados na 

tabela 2. 

 

 

Tabela 2 

 

A fórmula de cálculo do indicador é ponderada e determinada de acordo com a 

expressão: 

 

TEES = ((PI*0,35) + (PA*0,3) + (Cl*0,15) + (CO*0,1) + (FA* 0,1) +- VPG) * 100% 

 



 

Na figura 14 são apresentados os resultados alcançados para a TEES, nos últimos três 

anos. 

 

Figura 14 

 

A TEES apresenta uma tendência positiva há três anos conforme se verifica no gráfico 

anterior (Figura 14), tendo sido atingido um novo máximo histórico no ano 2018. 

Contudo, deve sublinhar-se que apenas nos dois últimos anos foi imputada a esta taxa 

a variação dos proveitos vs. gastos (financeiro). 

 

Em conclusão, sublinha-se que os relatórios anuais de 2018, específicos e relativos às 

diversas respostas sociais e serviços da APPACDM de Coimbra, encontram-se disponíveis 

para consulta nas próprias unidades e também poderão ser solicitados via email. 

 

Para uma leitura mais aprofundada do cumprimento e avaliação dos objetivos 

associados ao Plano de Atividades 2018, recomenda-se a leitura do documento anexo a 

este relatório (Avaliação do Plano de Atividades Operacional). 

 



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

Obter uma Taxa de Eficácia dos Serviços (TES) 
de 82,0%. * (adaptado à nova TES )

1. Planeamento e monitorização dos indicadores associados.
2. Aferição de resultados

TES  Atingido

Tx. Cumprimento dos PDI = 86,45%
Taxa de cumprimento do Plano Anual = 71%
Satisfação dos clientes = 95,2%
Satisfação das famílias = 97,2%
Satisfação dos colaboradores = 93,0%
Variação dos Proveitos vs. Gastos (financeiro) 
= - 2,47%
TEES = ((PI*0,35) + (PA*0,3) + (Cl*0,15) + (CO*0,1) + 

(FA* 0,1) +- VPG) * 100% = 82,39%

,0,00 €

A TES foi adaptada há 3 
anos para a nova TES com 

o indicador financeiro 
Variação dos Proveitos vs. 

Gastos (financeiro)

dez

Desenvolver ações de angariação de fundos para 
as obras de requalificação do Lar Residencial de 
Arganil

1. Identificar possíveis financiadores
2. Dar continuidade às ações locais de angariação de fundos
3. Desenvolver contactos com a Tutela para a angariação de 
fundos

Financiamentos obtidos Atingido

ações de angariação de fundos pela unidade de 
Arganil e reunião com o Presidente do Instituto 
de segurança Social para pressionar a abertura 
da linha de financiamento prometida pela tutela

Efetuar o pedido formal de acordo de cooperação 
para a resposta de Residência Autónoma da 
Tocha

1. Obter o licenciamento das Instalações
2. Negociar com a Segurança Social a celebração de acordo de 
cooperação
3. Efetuar o pedido formal de acordo.

Pedido Formal de Acordo Parcialmente Atingido

 1 e 2 foram alcançados e quanto ao 3 estamos 
à espera que o procoop abra as candidaturas 

para acordos desta valência
Licenciamento deferido

Atingir um rácio Colaborador vs. Cliente não 
superior a 0,306

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 funcionamento.
3. Monitorização periódica da evolução do rácio colaborador vs. 
cliente

Rácio Colaborador vs. Cliente Atingido 0,289 staff por utente ,0,00 €
Indador poderá ser aferido 
por resposta social /serviço 
para uma análise mais fina

dezembro

Garantir uma Taxa de incidência de acidentes de 
staff não superior a 20.

1. Análise de riscos
2. Implementação de medidas preventivas

Taxa de incidência de acidentes 
de staff

Atingido 16,2 (por cada mil) ,0,00 € xx 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

( Eficácia 78% e Eficiência 
68%)

Parcialmente Atingido

1.Implementação de ações de melhorai 
asociadas
2 e 3. A realizano1º semestre 2019

,0,00 €
Tansposto para 2019 em 
ano de análise da CQO

xx

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

1. Identificação dos projetos a desenvolver incluindo:
    -Workshop para clientes de CAO-ASU a partir do guia "Para 
além do óbvio"; 
    - Projeto Mince (financiado INR)
    - Criar uma estratégia de partilha de ideias, de sugestões e de 
materiais entre formadores para pelo menos uma UC da 
componente de formação para a integração (FP)
2. Apresentação dos projetos (em plano se carecer de aprovação 
superior);
3. Implementação dos projetos;
4. Relatório e /ou Avaliações dos projetos/ações desenvolvidas.

Número Projetos desenvolvidos Atingido

CAOS: 1.Workshop/sessões Executadas nos 
CAOs de S. Silvestre, Montemor; Arganil, e 
preparação dos profissionais da Tocha. - 

Sumários das sessões. Sintese da reunião. 2. 
Relatório de execução; 3. Relatório; 4. 

Relatório; 5.Publicação em redes sociais e 
Jornais.

(FP) Foi criado e apresentado em reunião de 
formadores um mail de partilha de materiais e 

sugestões
Projeto Mince aprovado e implementado 

(ações)

,0,00 € dezembro

Estabelecer parcerias estratégicas de impacto nos 
serviços.

1.Formalização de parcerias nas áreas da Educação, Saúde, 
Inovação, Empresarial e Cultural;
2. Identificação de indicadores capazes de avaliar o impacto das 
parcerias.

1. Formalização de pelo menos 
4 parcerias;
2.Avaliação do impacto de pelo 
menos 1 parceria

Atingido

1. Utilização da sala snoezelen da Sta Casa da 
Misericórdia de Arganil; 2. Parcerias com 
serviços, 1agrupamento de escolas e 36 

empresas de Arganil no âmbito do projeto 
Argusrecycling; 1..S. Silvestre 1 com a 

Federação de Futebol

,0,00 € dezembro

Continuar a reforçar as dinâmicas de participação 
dos stakeholders relevantes.

1. Re-estruturação dos inquéritos
2. Monitorização do envio dos inquéritos aos parceiros 
identificados.
3. Reforço junto dos receptores da pertinência da sua participação 
(por email; telefone; pessoalmente; entre outras formas)

1.Taxa de participação de 
parceiros 60%
2.Taxa de Participação 
Comunidade +10%
3.Taxa de Participação STAFF 
95%

Parcialmente Atingido

1. 67% (em 218)
2. 46% (38 inquéritos)

3. 85,9%
,0,00 €

Analisar a descida de 
participação de 

colaboradores (analisando 
as metricas e as 

participações locais)

dezembro

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Iniciar a implementação do Projeto de 
requalificação do CFQFQ 

De acordo com as fases previstas e eventual aprovação do 
projeto:
1- Requalificação das instalações do centro de férias tornando-o 
acessivel a TODOS. 
2- Construção de uma piscina exterior acessível a TODOS. 
3- Melhoria dos pavimentos exteriores. 
4 -Proporcionando maior conforto aos clientes no geral e, em 
particular, aos utilizadores em época baixa. 

Execução das obras Não Atingido xx ,0,00 € Indeferimento do projeto xx

Aferir e apresentar os resultados da nova 
aplicação dos questionários da Cultura da 
Qualidade Organizacional.

1. Análise da informação resultante da aplicação dos 
questionários
2. Aferição dos resultados 2017 vs. 2015
3. Identificação de eventuais ações/vetores de melhoria 

Relatório de análise de 
resultados

Parcialmente Atingido
FP aplicado

Aplicação oos restantes será adiada pr 2019
,0,00 €

Opção por aplicar os 
questionário em ano de pré 
auditoria para rewsponder 

ao critério 2

xx

Finalizar a adaptação do SGQ aos novos 
requisitos do modelo EQUASS 2018

1. Conclusão das ações internas de disseminação e discussão do 
modelo 2018.
2. Desenvolvimento e introdução no SGQ dos novos modelos,  
processos e procedimentos.
3.Realinhamento de indicadores com os novos requisitos.
4.Realinhamento do relatório de revisão do sistema com o modelo 
2018

Grelhas de Reunião
Novas versões de documentos.
Relatório de revisão do sistema.

Parcialmente Atingido

1. em desenvolvimento
2.Parcialmente

3.Ralizado
4. Acordado partilha e análise parcial (por 

temática)

,0,00 € xx dezembro

Realizar pelo menos uma reunião trimestral 
temática com os promotores da qualidade das 
diversas respostas e serviços.

1.Identificação do(s) tema(s) a abordar
2. Agendamento das reuniões
3. Execução da reuniões 

Grelhas de reunião Parcialmente Atingido Foi realizadas reuniões semestrais ,0,00 € xx Dezembro

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

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

Taxa de participação nas 
reuniões

Atingido Atas de reuniões deslocações
Ponderar apenas a 

participação no grupo 
FORMEM

dezembro

Implementar pelo menos 3 projetos de Inovação 
relacionados com os Modelos ou Práticas de 
Intervenção.

1.Identificação dos projetos a implementar
2.Aprovação dos projetos
3.Execução e implementação do projetos

Projetos aprovados e 
implementados

Atingido

 CAO:
1. . ArgusRecycling: em execução.2. 3D4 de 
Good continua em execução. 3. MINCE; 4. des-
por-todos; 5. "Mar de cultura e desporto em 
Torres Vedras" - Foram ainda elaboradose 
submetidos a candidatura Requalificação da 
Unidade de Mov (PO.ISE), "Cesta de Sabores" 
Candidaturas ao Prémio Fidelidade 
Comunidade (CAO S. Silvestre) não 
aprovado.e "Cooperar para Incluir, biológico 
para Viver"BPI Capacitar (CAO Tocha) não 
aprovado,  "Capacitação da IES- Cuidados em 
Rodinhas para Patinhas e Patudos", Por Torres 
aldeias e montes - Juntos Ao INR.

FP:
 - Realização de um concurso de ideias, 
transversal a todos os pólos para recolha de 
ideias 
2 FP - elaboração e implementação do projeto 
Incorpora - modelo de colocação em mercado 
aberto de pessoas vulneráveis 
3. Elaboração do projeto aos CAVI's - Centro 
de Apoio à Vida Independente

Associados aos projetos conforme previstos 
e appiados

xx dezembro

Iniciar a implementação do projeto de inovação 
3DPrint4good 

Implementação das atividades e procedimentos previstos de 
acordo com o plano apresentado  e aprovado em candidatura BPI 
Capacitar

Peças 3D produzidas de Acordo 
com previsto em projeto

Atingido

CAO:
Levantamento necessidades, Produtos, Pagina 
WEB, Artigos Media, Relatório.
FP:
Projeto implementada e a funcionar

Associado ao projeto xx 1º semestre

Dar início ao projeto Mince - modelo para a 
educação comunitária inclusiva.

1.Elaboração do projeto; 
2.Aprovação do projeto pela direção; 
3. Iniciar a 1ª fase do projeto

Registo de frequencia e 
avaliação da satisfação

Atingido Desenvolvimento do projeto associado ao plano (projeto) xx 2º semestre
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Introduzir pelo menos 2 novas tecnologias 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

Atingido

SiosLIFE no CAO de S. Silvestr; 1 Grua de 
transferencia - S. Silv.; 6 Cadeiras de rodas 
para Utilização individual (S. SilV. Arganil, 

Tocha);  Aparelho auditivo- Montemor; Tala 
para perna Tocha,  Ajudas técnicas 
desenvolvidas por impressão 3D.

Propjetos anexos xx Dezembro

Garantir uma taxa mínima de 70% 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

Parcialmente Atingido
Formação de TI realizada para 14 pessoas e 
para 29 pessoas em Excel + Dandélio  (33% 

Total)

A monitorização do plano de formação por 
colaborador não está centralizado, pelo que 

a informação das formações realizadas 
apenas estará completa, por unidade, após 

preenchimento da FR própria.

xx Dezembro

Consolidar 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).
3. Desenvolver ações informativas e formativas com 
colaboradores.
4. Analisar abrangência de utilização 

1. Nº de Ações implementadas
2. Diminuição das despesas 

com telecomunicações
Atingido complementar com info JJ ,0,00 € 0 dezembro

Realizar a segunda edição do curso de Mecânica 
de Serviços Rápidos 

Desenvolvimento de uma ação de formação em Mecânica de 
Serviços Rápidos de acordo com o projeto de financiamento que 
vier a ser aprovado no âmbito da tipologia 3.01 do POISE (projeto 
submetido em agosto de 2017)

Dossier TP Atingido
Ação de formação a decorrer desde 18 de 

outubro
Associado ao projeto xx outubro
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Criar o Centro de Atendimento e 
Acompanhamento e Reabilitação Social para 
pessoas com deficiência e incapacidade 
CAARPD.

Implementação do projeto após aprovação, segundo os requisitos 
legais exigidos pela tutela.

Criação do CAARPD Não Atingido
A candidatura ainda se encontra em fase de 

análise

Criar uma resposta para os jovens e adultos com 
deficiência ou incapacidade que não têm uma 
ocupação diária por não se encontrarem a 
trabalhar, nem a estudar ou a frequentar 
formação

1. Elaboração do projeto  "Academia dos Saberes"
2. Divulgação da resposta criada
3. Implementação do projeto
4. Avaliação do projeto

Resposta criada (registos da 
atividade desenvolvida)

Atingido As 4 atividades previstas foram executadas. xx xx 2º semestre

Garantir uma taxa de cumprimento de 
necessidades e expectativas de pelo menos 
89,00%

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

 Taxa de cumprimento de 
necessidades e expectativas

Não Atingido TX Nece.Exp. = 88,40% ,0,00 €

0,6 décimas abaixo do 
pretendido. Grandes 
discrepâncias nos 

resultados do CRI (entre as 
diversas escolas)

Dezembro

Melhorar a QV dos Clientes através da 
implementação do Modelo Teórico de Qualidade 
de Vida na Intervenção.  

1. Conclusão e aprovação (pela direção) do Modelo Teórico de 
Qualidade de Vida na Intervenção.
2. Aplicação das metodologias do Manual de QV Elaborado.
3. Aferição de resultados mediante a aplicação dos instrumentos 
utilizados para o efeito

Variação DE QV segundo 
instrumentos/ metodologias 

adoptadas
Parcialmente Atingido

Modelo ainda a ser desenvolvida na maioria 
das respostas com a excepção do CRI e Lares

,0,00 €
Atrasos na elaboração do 

modelo té0rico
xx

Obter uma taxa de cumprimento global dos 
Planos de Desenvolvimento Individualizado de 
pelo menos 90%   

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 Não Atingido Tx Cumpri. Objr. Fr  PD= 86,45% ,0,00 €

Carece de benchlearning 
interno (entre valência das 

diversas unidades e/ou 
escolas)

Dezembro

Negociar com a entidade financiadora o 
alargamento da equipa de Intervenção Precoce

Estabelecimento de contactos com a entidade financiadora 
(Segurança Social) identificanto as necessidades de alargamento.

Integração de um Terapeuta 
Ocupacional na ELI

Atingido
A candidatura foi apresentada, continuando a 
aguardar resposta; a Equipa assumiu lista de 

espera no final de Novembro de 2018.
,0,00 € xx dezembro

Criar uma página oficial da ELI Coimbra 2, no 
Facebook

1. Criação da página; 
2. Divulgação junto de famílias, centros de saúde, agrupamentos 
de escolas e IPSS apoiadas pela ELI Coimbra 2

Página web on-line Não Atingido xxx ,0,00 €

Não efetuado, por se ter 
optado por ações junto dos 
cuidadores em contexto de 
creche e JI, no que respeita 
à sensibilização sobre a IP

dezembro

Articular com o DCI a criação de um filme acerca 
das etapas da IP

1. Reunião com a responsável do DCI;
2. Agendamento das atividades a desenvolver; 
3. Criação do filme

Filme criado e divulgação do 
mesmo junto de potenciais 
interessados e entidades 

apoiadas

Parcialmente Atingido
Parcialmente atingido; foi elaborado guião de 

filme, ainda não realizado
,0,00 € xx dezembro

Promover novas ações de sensibilização para a 
temática da Intervenção precoce, suas 
características e desafios junto de crianças, 
famílias e contextos naturais de vida 

1.Organizar encontros de esclarecimento;                            
2.Preparar material informativo e disseminar junto de famílias e 
locais de apoio

Execução das ações (registos) Atingido
A ação foi desenvolvida junto das famílias e, 

maioritariamente, junto dos contextos 
educativos, em contexto de mediação de caso

,0,00 € xx dezembro
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Consolidar o modelo de intervenção, potenciando 
as parcerias existentes

1. Envio de Projeto Pedagógico e Educativo às entidades 
parceiras; 
2. Definição de atividades conjuntas; 
3. Implementação de atividades conjuntas

Número de atividades efetuadas 
em conjutnto com entidades 

parceiras
Parcialmente Atingido Atividades desenvolvidas 0 xx dezembro

Manter as taxas de frequência nas duas valências

1. Divulgar a existência de inscrições no período de Maio de 2018; 
2. Responder a todos os pedidos de visita e informação enviados 
por email;  
3. Verificar a lista de espera sempre que surge uma vaga, dentro 
dos limites estabelecidos 

Taxa de ocupação Atingido Número de utentes e lista de espera 0
. O Dandélio mantém lista 

de espera e grande procura 
por parte da comunidade.

dezembro

Propôr ações de melhoria e de inovação 
relacionadas com as Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-Escolar

1. Análise conjunta das OCEpE; 
2. Elaboração de planos de melhoria; 
3. Elaboração de planos de inovação

Actas de reunião; documentos 
revistos

Atingido 
Planos de Melhoria desenhados no âmbito das 

OCEPE (4)
0 xx dezembro

Implementar medidas e requisitos relacionados 
com a certificação como Eco Escola (M.E.)

Contacto com a Coordendora do Programa Eco-Escolas; início da 
implementação das medidas; participação no Dia de Aulas ao Ar 
lrivre

Atividades desenvolvidas Parcialmente Atingido
Fotos de imagens desenvolvidas; inscrição no 

Programa
0

Foram desenvolvidas 
atividades  neste âmbito, 
desde a sensibilização de 

crianças e faílias, a 
atividades na Mata, 

sementeiras, reciclagem, 
envio de sementes para 

sementeira em casa, 
abordagem ao ciclo da 

árovre, a descoberta e ciclo 
do fogo e pré-história e 

importância dos oceanos;  
não se tendo conseguido 

obter  a bandeira Eco-
Escolas; foi opção da equipa 
não dar continuidade no ano 

letivo 2018/19

dezembro

Proceder à correcção da zona de jogo ao ar livre, 
colocando uma superfície segura

Agendamento da colocação do chão com o prestador do serviço Chão/pavimento corrigido Atingido Existência de superfície segura Projeto especifico
necessidade de correção de 

aspetos funcionais da 
colocação do chão

dezembro

Operacionalizar a articulação entre Coordenadora 
da àrea da Infância e Directora Pedagógica

Reunião conjunta; esclarecimento de papéis e divisão de tarefas
Documento orientador; ctas de 

reunião
Atingido Grelhas de reunião 0

A existência de Directora 
Pedagógica funciona como 

um importante benefício 
para o JI

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Uniformizar práticas e promover a melhoria do 
planeamento da intervenção técnica 

Nas reuniões de equipa, promover a discussão de casos (como 
fazer o levantamento de necessidades, como analisar os 
resultados das escalas de qualidade de vida, como formular 
objetivos de intervenção, como identificar critérios de sucesso)  

Discussão de pelo menos 1 
caso em grande equipa, por 
período letivo, registado em 

grelha de reuniões 

Parcialmente Atingido Grelhas de reunião 0

Tendrealizada a discussão 
de 2 casos em grande 

equipa,ficando o objetivo 
aquém dos 3 casos 

previstos. Temndoo em 
conta a grande rotatividade 

de técnicos ao longo do ano, 
nas reuniões de equipa foi 
dada prioridade à  análise 
de dificuldades e  assuntos 
correntes necessários ao 
acolhimento dos novos 

elementos e à continuidade 
do trabalho nos 
agrupamentos.

julho

Criar um repositório informático on-line para cada 
área técnica

1.Criar uma pasta num serviço para armazenamento e partilha de 
arquivos para cada  área técnica de intervenção
2. Partilhar livros, artigos científicos, instrumentos e materiais  
essenciais para a intervenção técnica

Criação da pasta num serviço 
para armazenamento e partilha 

de arquivos
Atingido

Encontra-se disponível na Dropbox, um 
repositório onde cada área técnica partilha 

instrumentos considerados importantes
0 xx julho

Contribuir para a acessibilidade e para a 
participação dos alunos com NEE nos espaços 
escolares  do Agrupamento de Escolas de Arganil

1.Reunião com a direção para identificação da escola alvo
2. Articulação com o coordenador de estabelecimento e equipa de 
educação especial para levantamento de necessidades
3. Construção e implementação de pistas visuais e divulgação 
pela comunidade escolar

Preenchimento da Ficha de 
Projeto de Inovação ou Melhoria 

(PL.PS7.02)
Parcialmente Atingido

oi realizada a articulação com professores para 
planeamento das atividades e levantamento de 
necessidades e, em paralelo, realizado o treino 

especifíco em contexto individualizado das 
pistas visuais, sobretudo com alunos com 

maiores dificuldades cognitivas. 

0

Houve necessidade de 
ajustar o período temporal 
para execução do projeto, 
alargando-o de 1 para 2 
anos letivos, pelo que no 
próximo ano letivo será 
dada cotinuidade a este 

objetivo. 

dezembro

Promover a igualdade de oportunidades no 
acesso à leitura para alunos com necessidades 
educativas especiais no Agrupamento de Escolas 
Rainha Santa Isabel e no Agrupamento de 
Escolas de Montemor

1.Identificação de pelo menos 1 livro existente na biblioteca 
escolar para ser adaptado;
2. Articulação entre técnicos do CRI para definir quais as 
adaptações significativas
3. Adaptação dos materiais 

Preenchimento da Ficha de 
Projeto de Inovação ou Melhoria 

(PL.PS7.02)
Parcialmente Atingido PL.PS7.02 0

As ações previstas não 
foram concretizadas no 

Agrupamento de Escolas de 
Montemor o Velho em 

virtude da técnica que se 
propôs dinamizar o projeto 
ter saído a meio do ano e 

quem  a substituiu 
necessitou de se adaptar e 

não teve disponibilidade 
para concretizar este 

julho

Reforçar as dinâmicas de participação dos 
stakeholders nos inquéritos de satisfação do CRI

1. Aquando da realização das reuniões iniciais com as famílias, 
sensibilizá-las para a importância do seu contributo no final do ano 
letivo com o preenchimento dos questionários de satisfação;
2. No final do ano letivo, aquando do envio dos questionários, 
reforçar importância do contributo  com um recado na caderneta 
do aluno

Aumento da taxa de retorno dos 
inquéritos de satisfação 

distribuídos aos encarregados 
de educação em 5%

Não atingido 

 O aumento de 5% na taxa de retorno dos 
inquéritos de satisfação às famílias previa uma 
taxa de 60% para este ano. A taxa de retorno 

deste ano foi de 54%, ficando abaixo do 
previsto. 

0

A articulação com os pais é 
uma fragilidade no CRI, pois 
não é considerada prioritária 

por parte da maioria dos 
agrupamentos, para além de 

não existir por parte dos 
técnicos do CRI,  tempo real 
e efetivo para trabalhar com 

os encarregados de 
educação de forma 

colaborativa. 

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Implementar a aplicação do Guia para um cérebro 
ativo na intervenção com os clientes de CAO

1. Selecionar a amostra de clientes; 
2. Definir a intervenção consoante o diagnóstico de necessidades; 
3. Implementar a intervenção; 4. Avaliar e eficácia da intervenção

PDIS Atingido

1. Está a ser implemntado em todos os CAOs. 
2. Criação de uma nova área "Mentes activas" 

em S. Silvestre.2. Disseminação das 
actividades e outras áreas do Centro de S. 
Silvestre. 3. Grelha de monitorização da 

atividade.

0 xx dezembro

Aumentar os apoios ao nivel das ajudas técnicas 
a clientes.

1.Identificação de necessidades especificas de apoios;
2. Identificação e sinalização de recursos a mobilizar
3. Aquisição das ajudas

Ajuda técnica Atingido

 1 Grua de transferencia - S. Silv.; 6 Cadeiras 
de rodas para Utilização individual (S. SilV. 

Arganil, Tocha);  Aparelho auditivo- Montemor; 
Tala para perna Tocha,  Ajudas técnicas 

desenvolvidas por impressão 3D.

0 xx dezembro

Tornar o Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI) mais acessivel a clientes e seus 
representantes

1. Identificação de modelos alternativos;
2. Criação do grupo de trabalho para elaboração de novas 
propostas de PDI
3. Revisão do instrumento e aplicação

Documento revisto Atingido

Power point "planificação centrada na pessoa", 
Sumários de formação. Guia para o 

planeamento centrado na pessoa, PI. E 
documentos anexos  

0 xx dezembro

Realizar um estudo exploratório sobre a qualidade 
de vida dos clientes nos seus sistemas familiares

1. Escolher um instrumento de avaliação; 
2. Aplicação do instrumento; 
3. Análise dos resultados; 
4. Divulgação dos resultados às famílias e comunidades

Estudo (relatório associado) Atingido
Esla de QV Familiar traduzida, Relatório da 

Escala de QV Familiar, uma visão dos centros 
de Atividaes Ocupacionais"

0 xx dezembro

Aumentar em pelo menos 3 o número de produtos 
de CAO

Diagnosticar a possibilidade de criação de produtos novo, áreas 
de produção, mercado e timings de vendas

Nº de produtos atual+ 3 Atingido

Sabonetes, pintura de guarda chuvas e 
Sardinhas em barro(S.Silvestre); porta-chaves 
e compota de morango com ruibarbo, Coroas 

de Natal, salamandra (Tocha); Bonecos 
perfumados, Alziras, Boneca em Colher Pau, 

Centro Natal Pai Natal(Arganil); Biscoitos com 

0 xx dezembro

Aumentar, em pelo menos 1, o número de 
serviços na valência de CAO

1. Diagnosticar as necessidades de intervenção; 2. Avaliar a 
probabilidade de implementação (execução financeira/ física) do 
serviço a desenvolver; 
3. Implementar os novos serviços; 
4.Avaliar a adequação do serviço às necessidades

Nº de serviços atuais  +1 Atingido

Criação de 2 espaços de intervenção no Cao da 
Tocha: Sala de posicionamento e mobilidade; e 

sala dos sentidos. Terapia ocupacional na 
Tocha; Snoezelen em contexto cumunitário 

Arganil; S. Silvestre - Sala Mentes ativas, área 
Cozinha .

0 xx dezembro

Aplicar a pelo menos 50% dos clientes a  Escala 
de Comportamento Adaptativo - versão 
portuguesa

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 adaptativa,

Atingido 51% de Clientes com ECA aplicada 0 xx dezembro

Aplicar a escala  de Wehrmeyer de avaliação da 
autodeterminação a todos os clientes elegíveis.

1. Seleção dos clientes elegíveis; 2. Aplicação da escala a 
clientes; 3. Análise de resultados.

Avaliação da taxa de cobertura 
e  resultados

Atingido

Testada a aplicação resultou sobre a conclusão 
da inadequação da sua utilização nos clientes 

de CAO considerados como elegíveis: 
enunciados dos campos de resposta aberta e 

dos de escolha múltipla de difícil compreensão. 
Face à avaliação semestral foi definida uma 

outra escala para aplicação em 2019

0 xx dezembro

Promover competências sociais dos clientes de 
CAO ASU através da utilização do Guia Para 
Além do Óbvio 

Ação de formação dirigida a clientes ASU pertencentes aos vários 
CAOs

Registo de frequencia e 
avaliação da satisfação

Atingido Sumários/ grelhas de reuniões 0 xx dezembro

Empoderar as famílias sobre as prestações 
sociais dos seus educandos

Workshops a realizar em cada um dos CAOs
Registo de frequencia e 
avaliação da satisfação

Atingido

Atividade executada na Tocha ainda em 2017 e 
repetida em Novembro 2018: Em maio de 2018 

em S.Silvestre e MoV. Arganil deu execução 
através de reuniões individualizadas com as 

famílias ao longo dos meses de março e abril 
de 2018.

0 xx dezembro
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Monitorizar e avaliar o desenvolvimento do curso 
de Mecânica de Serviços Rápidos 

1. Acompanhamento da execução da ação
2. Levantamento dos constrangimentos, obstáculos e dificuldades 
ao funcionamento da ação
3. Levantamento das vantagens e aspetos positivos relativos ao 
funcionamento da ação
4. Análise das ocorrências relativas ao funcionamento da ação, 
sugestões e reclamações
5. Análise do grau de satisfação dos formandos e colaboradores
6. Análise do impacto da ação

Relatório síntese ou grelha de 
resumo de reunião no qual 

conste a compilação dos dados 
recolhidos no decurso das 

diversas atividades bem como a 
análise critica dos mesmos e 

principais implicações

Atingido

1. executado
2. Foi feita reunião com os formandos de 

finalização da formação em sala e recolha de 
dados dos formandos e foi feita uma reunião 
informal de dados junto do formador que os 

acompanhou na componente tecnológica
3. executado

4 e 5  indicadores recolhidos anualmente
6 final da ação

,0,00 € xx dezembro

Criar referenciais adaptados para PCDI para o 
nível IV ou em novas áreas para o nível II ou 
revisão dos referenciais adaptados já existentes 

Participação no grupo de trabalho de adaptação de referenciais 
criado pelo IEFP em colaboração com a plataforma para a 
reabilitação profissional

Referenciais adaptados ou 
revistos

Atingido

Foi recebida informação sobre a constituição 
dos grupos de trabalho, tendo sido marcadas 

as datas para realizar as reuniões de trabalho - 
proposta de referencial revisto enviado em fev 

de 2019 (primeira proposta a ser enviada)

,0,00 € xx dezembro

Rever as grelhas de avaliação de aprendizagem 
da componente de formação para a integração, 
usando o modelo escala ancorada em 
comportamentos

1. Criação de uma equipa de trabalho
2. Revisão das grelhas
3. Divulgação das grelhas 

Grelhas revistas Atingido grelhas revistas resumo da reunião ,0,00 € xx dezembro

Dar resposta a pelo menos 90% dos casos 
encaminhados pelo Centro de Emprego da 
Figueira da Foz para as diferentes diversas 
medidas desenvolvidas pelo Centro de Recursos.

Desenvolvimento de ações de IAOQE, Apoio à Colocação e de 
Acompanhamento Pós Colocação junto dos participantes 
encaminhados pelo Centro de Emprego da Figueira da Foz de 
acordo com o Plano de Ação que vier a ser aprovado pelo IEFP. 

Dossier TP
Relatório final enviado ao IEFP

Atingido

Executado - Foi dada resposta a 99% dos 
pedidos formulados pelo Centro de Emprego da 

Figueira 
dados por referência os plano de ação

IAOQE - 129 participantes (tinha sido previstos 
120, foram apoiados 129 - 107%)

AC - 15 (tinha previsto apoiar 10, foram 
apoiados 15 - 150%)

APC - previsto apoiar 8 foram apoiados 3 - 
37,5% - durante o ano as empresas não 
formularam pedidos de apoio ao IEFP. 

,0,00 € xx dezembro

Reduzir a Taxa de Desistência e a de Exclusão 
(consideradas em conjunto)  para 19%.

1. Restruturação da oferta formativa de modo a permitir aumentar 
o rigor da seleção de formandos (redução do n.º de cursos e 
redução o n.º de admissões a realizar em simultanêo)
2. Redefinição dos critérios de priorização de candidatos, tendo 
como base o perfil dos candidatos bem sucedidos
3. Discussão e sintese de boas práticas e estratégias de 
intervenção que contribuam para a redução do absentismo e da 
desistência
4. Articulação com o CRI e com as escolas para o 
desenvolvimento de processos de TVPE tendo em vista a criação 
de hábitos de trabalho prévios à admissão em formação e triagem 
de interesses vocacionais

Taxa de Desistência e Taxa de 
Exclusão 

Atingido

atingido - 13% 
1. executado

2. A priorização de candidatos nos vários pólos 
dependeu do n.º de candidatos, sendo que 

cada pólo priorizou os mesmos em função do 
perfil de candidatos com maior taxa de 

desistência em cada um deles 
3. não executado

4. executado

,0,00 € xx dezembro

 Aumentar a Taxa de integração para 65%  

1. Realização de uma campanha de promoção da imagem da 
PCDI como mais valia no mercado de trabalho 
2. Discussão e avaliação da aplicação das metodologias de 
acompanhamento revistas em 2016/17
3. Iniciar a implementação no âmbito dos percursos tipo C, novas 
UC's que coloquem um particular enfoque na empregabilidade
4. Iniciar o desenvolvimento de ações com maior enfoque na 
polivalência 

Taxa de Integração Parcialmente Atingido

parcialmente atingido - 63%
1. não executada

 2. executado
3. em execução - projeto POISE em execução
4. em execução - projeto POISE em execução

,0,00 € xx dezembro

Realizar pelo menos uma ação de formação 
destinada a outros públicos.

Organização e execução de uma ação de formação num tema a 
definir

Materiais/outputs da ação Não Atingido xxx ,0,00 € xx dezembro

Criar um momento de partilha e conhecimento 
recíproco entre os formandos dos diferentes pólos 
da FP

Organização e dinamização do encontro anual de formandos Materiais e registos do encontro Atingido
Encontro de formandos dia na Tocha, 26 de 

setembro de 2018 (registo do Encontro: 
materiais e fotos)

,0,00 € xx dezembro3
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Concluir a realização de percursos formativos em 
13 áreas formativas diferenciadas nos 4 pólos de 
formação 

1.Continuação e conclusão do desenvolvimento das ações de 
formação iniciais já aprovadas no âmbito do PO ISE
2. Desenvolvimento de ações de formação contínua em Montemor-
oVelho

Dossier TP Atingido DTP ,0,00 € xx dezembro

Realizar percursos formativos em 11 áreas 
formativas diferenciadas nos 4 pólos de formação

Implementação e desenvolvimento do Plano de Formação de 
acordo com o que for aprovado pelo PO ISE

DossierTP Atingido

Iniciados todos os percursos previstos
Coimbra: AAFC, Cozinheiro/a, Empregado/a de 

Mesa e Cozinha, AFAC e Mecânico/a de 
serviços rápidos

Arganil: Auxiliar de Cozinheiro e Hotelaria
Tocha: Auxiliar de Cozinheiro/a, Operador/a de 

Jardinagem e OAMM
MOV: Empregado/ de Andares. AFAC e 

Cozinheiro/a 

DTP

,0,00 € xx dezembro

Rentabilizar os produtos resultantes da atividade 
formativa e afirmar publicamente as 
competências dos formandos 

1. Realização de caterings
2. Realização de serviços no exterior

Registos Atingido

1. 5 serviços de catering (Arganil: 21/02/2018 e 
13/04 e 8/11 na sessão de Empregabilidade de 
Públicos Vulneráveis. Coimbra 3-02, 7-03, 29-

06, Cerdeira 2 de julho,24/10, 3/12)
2. Tocha - prestação de serviços de jardinagem 

em regime de continuidade
 Arganil - ação de reflorestação a 14/11

Tocha - Expofacic workshop interativos com os 
visitantes

Ações de divulgação - participação com os 
formandos no Festival do Arroz. 

,0,00 € xx dezembro

Analisar a viabilidade de utilização de uma 
plataforma de gestão da formação.

1. Recolha de informação sobre as plataformas, seu 
funcionamento e custos
2. Análise das vantagens e desvantagens do uso de uma 
plataforma
3. Análise da relação ganhos/custos
4. Tomada de decisão relativamente à sua utilização 

1  2  e 3. Relatório e/ou 
avaliação
4. Ata de reunião (decisão)

Atingido
1. recolha de orçamento

2. executado
3. executado 
4 executado

,0,00 € xx dezembro



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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Promover o alargamento de respostas de STAF a 
novos clientes garantindo no minimo 60 serviços

Realização de um flyer para divulgação do serviço.
1. Flyer. 
2. Número de prestação de 
serviços.

Atingido flyer ,0,00 €

Serviço fulcral para as 
famílias/cuidadores sem 

opção para compromissos 
ou descanso.

dezembro

Concretizar o projeto "A realização de um sonho", 
viagem de clientes e staff de suporte a uma 
cidade estrangeira

1.Identificação de parcerias;
2.Elaboração  do projeto;
3. Apresentação do projeto à direção

Bilhetes. Fotografias. Relatório 
de Actividade.

Não Atingido projeto ,0,00 €
Apresentado em INR e 

reprovado por conter viagem 
de avião.

dezembro

Realizar um Projecto com utentes de instituição 
congénere, de partilha de experiências, 
conhecimentos e práticas "Pegamos na 
Bagagem"

1.Identificação de parcerias;
2.Elaboração  do projeto;
3. Apresentação do projeto à direção

Registo de Contactos. 
Fotografias. Relatórios.

Atingido Fotografias ,0,00 €
De dalutar a partilha de 

experiências e boas 
práticas.

dezembro

Realizar um Workshop de comunicação entre os 
colaboradores dos vários Lares 

1. Planeamento do workshop
2. Realização do Workshop
3. Avaliação da satisfação

1 e 2 - Materiais uitlizados
3. Análise da avaliação da 

satisfação
Atingido Sumário e Lista Presenças ,0,00 €

Workshop essencial para 
uma correta, apropriada e 
alinhada troca/partilha de 

informação. 

dezembro

Formalizar pelo menos uma parceria especifica 
na área da saúde

1. Identificação de parceiro;
2. Formalização da parceria

Formalização da parceria Atingido formalização da parceria ,0,00 €

Serviços efetivos e 
alinhadas com sistema de 

qualidade. Donativo de 10% 
do valor faturado.

dezembro

Desenvolver utilização de novas tecnologias nos 
Lares

1. Implementação de registo digital. 
2. Aquisição de computadores (Clientes e Colaboradores)

Registos. Fotografias. 
Computadores. 

Parcialmente Atingido Oferta 1 PC, Registo Digital Informação ,0,00 €

Não foi possível a aquisição 
de computadores, no 

entanto houve oferta de 1 
para os Clientes. Por esse 

motivo apenas foi possível o 
registo digital do Animador e 

dezembro

Revisão dos processos e procedimentos 
associados aos lares residênciais.

1. Análise dos processos e procedimentos existentes
2. Revisão para aprovação de eventuais novas versões.

1. Atas de reunião
2. Versões revistas

Atingido Processos enviados ao Gestor da qualidade ,0,00 €

Processos e Procedimentos 
revistos e enviados ao 
Gestor da Qualidade, 

ficando a faltar a aprovação 
por parte da Direção.

dezembro

Assegurar que pelo menos 3 clientes são 
avaliados pela SIS.

1. Identificação de clientes
2. Aplicação da escala
3. Avaliação dos resultados das aplicações

Número de aplicação da SIS Não Atingido xxx ,0,00 €
No decorrer deste ano, pois 

reestruturado o 
acompanhamento de SAD. 

xx

Avaliar o trabalho desenvolvido pelos prestadores 
de serviços de SAD

1. Desenvolvimento de um sistema de avaliação por objetivos de 
trabalho
2. Aprovação do sistema de avaliação e inclusão no SGQ
3. Aplicação das grelhas/ instrumentos criados aos colaboradores

Avaliação das prestadoras de 
serviços de SAD

Atingido Grelha de avaliação. ,0,00 € xx dezembro

Assegurar que pelo menos 80% dos clientes são 
avaliados pela escala de qualidade de vida.

1. Identificação de clientes
2. Aplicação da escala
3. Avaliação dos resultados das aplicações

Número de aplicações de 
escalas de qualidade de vida

Atingido Escala de QV aplicada ,0,00 € xx dezembro

Disponibilizar informação sobre apoios sociais na 
área da deficiência.

Criação de documento informativo sobre atestado multiusos e 
prestação social para a inclusão; Aprovação do documento pela 
Coordenadora; Divulgação do documento

Documento informativo para 
familiares.

Atingido Folheto ,0,00 € xx dezembro
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Manter as instalações com qualidade e conforto

1. Adaptações simples às estações do ano
2. Adaptações mais permanentes mediante a necessidade
3. Contactos com o Municipio para alteração das condições 
envolventes

Alterações introduzidas Atingido

1. mantas, guarda-sois, luzes, maior vigilância 
PSP
2. Adaptações mais permanentes mediante a 
necessidade - reabilitação do espaço com 
voluntariado
3. Contactos com o Municipio para alteração 
das condições envolventes que apenas 

residual xx dezembro

Monitorizar clientes e tipologias de consumos.
1.  Analise de vendas por produtos e "famílias" de produtos
2. Novo Inquérito satisfação a clientes
3. Alternar e elaborar carta verão/inverno apelativa

Análises e inquéritos produzidos Parcialmente atingido

1 e 3 atingido com análise e novas cartas 
disponíveis
2. implementação da parceria com ISCAC 
adiada para 2019, por não ter havido alunos 
em 2018 que se voluntariassem para o efeito

residual
O inquérito necessita de 

análise cuidada e 
reformulaçao de base

dezembro

Definir Estratégia comercial focada no equilíbrio 
dos resultados

1. Estabilizados entre Verão/Inverno
1.1. Divulgação direcionada hosteis
1.2. Referência nos sites de Turismo (Coimbra e Centro)
1.3. Horários de funcionamento em função da procura.
2. Organização de eventos
3. Organização de ações para participação ativa dos clientes na 
Casa de Chá

Análises, produção de material 
de divulgação, projetos 

implementados
Atingido

1. Estabilizar vendas entre Verão/Inverno:
1.1. Divulgação direcionada hosteis realizada
1.2. referência no site fdo Turismo do Centro foi-
nos indicado que não é possível sem agenda 
definida e na CMC já tem referência
1.3. Alteração dos horários de verão/Inverno
Vendas e Resultados nos meses de inverno de 
2018 superiores aos de 2017
2. Eventos realizados além do serviço da bar 
no horário normal
3. Recolha de fundos dirigida aos clientes do 
chá, workshops divulgados aos clientes

xx xx março

Direcionar o funcionamento interno no enfoque no 
alcance resultados

1. Analisar taxa de consumo face às vendas
2. Fixar de preço de serviços a eventos de verão, inverno e fixação 
de condições de utilização
4. Restruturar RH com incentivos face aos resultados
5. Definir Campanhas específicas para angariação de fundos

Análises e projetos 
implementados

Atingido

Análises realizadas
Preços de reserva estabelecidos
Contratos com parte variável associada a 
resultados
Recolha de fundos dirigida aos clientes do chá
Resultado de 2018 melhor que 2017, mas 
ainda assim com 3,8mil negativos (6,3 mil 
negativos em 2017)

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Divulgar o CFQFQ junto de instituições 
congéneres espanholas, francesas, paises 
nórdicos e palop's

1- Criar a nova página web, multi-línguas e acessivel
1- Recepção de novos clientes. 

2 - Número de estadias
Não atingido xxx ,0,00 € xx xx

Requalificação de áreas úteis da Pousada Central
1- Requalificação da cozinha (estrutural) 
2- Restauro das paredes da sala de refeições e bancos (frente à 
cozinha)

Execução das obras Parcialmente Atingido
1 - Não atingido.
2 - facturação de reparação da parede exterior 
da cozinha

,0,00 € xx dezembro

Criar um parque de instrumentos musicais 
outdoor no exterior 

1. Reagrupar o minigolfe. 
2. Criar um parque com estruturas de instrumentos musicais com 
materiais reciclados. 
3. Criação de zonas de descanso 

Fotografias dos espaços Parcialmente Atingido
1 - não atingido. 

2- Atingido 
3- Pão atingido

,0,00 €

evidências em publicações 
na página de facebook da 

QFQ. Contudo, após a 
tempestade Leslie as 

estruturas foram destruidas

dezembro

Aumentar a  faturação do CMFR
1. Aumentar a faturação de credenciais/tratamento por mês
2. Iniciar negociações com ARS-C com vista ao aumento do 
número de acordos 

Aumento de faturação Parcialmente Atingido 1- facturação à ARS-C 2 - Sem evidências ,0,00 € xx dezembro

Informatização do CMFR
Melhoria do processo administrativo de marcação de consultas e 
tratamentos

1- Aquisição de um computador 
touch para fisioterapia 
2- Adquirir duas licenças 
informáticas 
3- Adquirir uma impressora de 
etiquetas para faturação de 
credenciais

Não atingido
Nota: Indisponibilidade financeira para elaborar 

este investimento
,0,00 € xx xx

Realizar ações de sensibilização na população 
escolar para Prevenção de doenças 
musculoesqueléticas

1. Execução de uma acção de sensibilização na escola EB1 São 
Silvestre 
2. Execução de uma acção de sensibilização na escola EB1 de 
São João do Campo

Registos das ações Parcialmente Atingido
1 - Publicação no facebook da 

APPACDM_Coimbra sobre esta iniciativa
,0,00 € xx dezembro

Comemorar o Dia Mundial da Fisioterapia - 8 de 
Setembro

Na sequência das acções de formação executadas, convidar uma 
das escolas a visitar a sala de fisioterapia e observarem o trabalho 
dos fisioterapeutas

Registos da Atividade Atingido registos ,0,00 €
Nota: A acção foi adiada e 

realizada no dia 
01/março/2019

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Realizar pelo menos 2 visitas de formação com 
colaboradores da Jardinagem

1. Visita a uma feira temática
2. Visita a uma instituição congénere, com serviços de jardinagem

Nº de ações realizadas Atingido
 Expojardim 09/03/2018       Visita a CERCILEI 
04/12/2019

deslocações xx março e dezembro

Equipar todos os colaboradores com fardamento 
especifico para a actividade

1. Levantamento das necessidades 
2. Recolha de Orçamentos 
3. Aquisição

Fardamentos Atingido Fardamentos Recepcionados em Março fardas xx março

Manter a faturação da Limpa Tudo
1. Manter os clientes actuais. 
2. Abordar potencias clientes 

Resultados financeiros Atingido mais  2 364,82 € xx xx dezembro

Angariação de novos fornecedores de OAU, - 
Óleo Alimentar Usado, efectuar no mínimo 100 
contactos presenciais 

1. Levantamento de possíveis fornecedores de OAU (Restauração, 
Instituições Cantinas de Escolas e Empresas)
2. Contactar presencialmente potenciais clientes 

Registo do contactos Atingido
 Contactos: 115        Novos Fornecedores: 48    
Activos: 273        

xx xx dezembro

Aumentar as Recolhas de OAU em 10%
1. Consolidar rede de recolha 
3. Optimização geográfica das rotas

Nº de toneladas recolhidas 
2017/2018

Atingido Atingido    Aumento das Recolhas em 17,5% xx xx dezembro

Finalizar o licenciamento do armazém de OAU

1. Instalar o SCIE  - Segurança Contra Incêndios em Edifícios ;
2. Elaborar  MAP - Medidas de Auto Proteção                                                               
3. Solicitar vistoria da ANPC - Autoridade Nacional de Proteção 
Civil                                                                                                       

Vistoria aprovada Parcialmente Atingido
Parcialmente Licenciamento Tratado (Falta a 
aprovação das MAP)

xx xx dezembro

Implementar um novo modelo de funcionamento 
da Lavagem Auto nos CHUC

1. Conclusão da actividade formativa;
2. Estudo de outras opcções de funcionamento;
3.Implementação do modelo definido com base em projeto de 
melhoria ou inovação                                     

Implementação do modelo de 
funcionamentoo da Lavagem 

Auto em Funcionamento
Atingido  Abertura  a 6 de Dezembro xx xx dezembro

Atingir, no mínimo, 30 horas de formação anual 
por colaborador. 

1. Execução das ações planeadas e autorização de formações 
externas sempre que possivel.
2. Calcular o nº de horas de formação por colaborador

Nº de horas de formação por 
colaborador (relatório único)

Não Atingido

1. Plano de formação com entidades externas 
realizado com a alteração para 2019 de uma 
das formações previstas (indisponibilidade de 
realização em 2018). Com participação de 27 

(etica)+14 (TIC) colaboradores.
2. O preenchimento das ações por colaborador 

decorre até 29-03-2019

Custo das ações do plano entidades 
externas: ética 560€ + TIC 985€

A monitorização do plano de 
formação por colaborador 
não está centralizado, pelo 

que a informação das 
formações realizadas 

apenas estará completa, por 
unidade, após 

preenchimento da FR 
própria.

dezembro

Garantir que, pelo menos 82,5% dos 
colaboradores, desenvolvem formação anual.

1. Execução das ações planeadas
2. Promover a formação externa dos colaboradores
3. Calcular a taxa de colaboradores com formação anual

Taxa de colaboradores com 
formação anual

Não Atingido

1 e 2. Plano de formação com entidades 
externas realizado com a alteração para 2019 

de uma das formações previstas 
(indisponibilidade de realização em 2018). Com 

participação de 27 (etica)+14 (TIC) 
colaboradores. 

O preenchimento das ações por colaborador 
decorre até 29-03-2019

Custo das ações do plano entidades 
externas: ética 560€ + TIC 985€

A monitorização do plano de 
formação por colaborador 
não está centralizado, pelo 

que a informação das 
formações realizadas 

apenas estará completa, por 
unidade, após 

preenchimento da FR 
própria.

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 Parcialmente Atingido
CAO de S. Silvestre manteve o grupo de 

ginástica para colaboradores.
,0,00 € Alargar a outros centros 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

Atingido S.Silvestre ,0,00 € Alargar a outros centros dezembro
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Realizar as ações previstas em plano interno de 
formação de colaboradores.

1. Execução das ações 
2. Avaliação de acordo com o previsto com entidades formadoras

Taxa de cumprimento das 
ações previstas em plano de 

formação
Parcialmente atingido

Registos Formação Excel
informação a complementar com outras 

unidades
Residual

A monitorização do plano de 
formação por colaborador 

não estava centralizada até 
março 19, pelo que a 

informação das formações 
realizadas 2018 apenas 

estará completa, por 
unidade, após 

preenchimento da FR 
própria.

dezembro

Aumentar em 2%  a 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
Atingido

Todos os colaboradors que cumpriam os 
frequisitos foram ajustados (acima dos 2%)

xx 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 Atingido

CAO:Mensalmente foi realizada uma reunião, 
com alargamento dos elementos presentes, 
com partilha de práticas entre centros. Com os 
lares foram realizadas 2 reuniões (1 om 
coordenadora e outra com as 3 coordenadoras; 
de apresentação do modelo de Planeamento 
Centrado na Pessoa.
FPForam realizadas reuniões entre os 
formadores para discutir o desenvolvimentos 
da área projeto e para rever instrumentos de 
avaliação
Foram realizadas reuniões entre os 
coordenadores para partilha de reflexões e 
práticas

deslocações xx dezembro

Optimizar o processo de avaliação de 
desempenho colaboradores

1. Desenvolvimento de Formação especifica em avaliação de 
desempenho
2. Revisão do Processo de Avaliação de Desempenho.
3. Implementação de re-estruturações no procedimento.
4. Implementação dos instrumentos após aprovação
5. Avaliação do Desempenho dos colaboradores

1, 2, 3, 4. Nova versão do 
processo e instrumentos de 
aplicação
5. Taxa de colaboradores 
avaliados

Atingido
Processo e instrumentos introduzidos no 

sistema e aplicados
xx xx 1º semestre
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Aumentar em 2% 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

Atingido
4,1% dos 243 colaboradores aumentaram as 

suas qualificações académicas
xx xx dezembro

Participar no projeto do ERASMUS + "The VET 
Learning Community"

1. Participação nos encontros e grupos de trabalho
2. Elaboração e implementação dos planos de melhoria 
elaborados
3. Colaboração nas tarefas e atividades propostas pela entidade 
coordenadora

Registos e materiais produzidos Atingido

Participação nos 3 encontros de 2018, inicio da 
preparação do encontro nacional de 2019. 
Implementação dos planos apresentados - 
confirmar preenchimento com Alexandre e 

Margarida

Obtido Financiamento do Erasmus + xx dezembro

Participar ativamente em 2 federações 
1. Participação nas ações desenvolvidas pela FORMEM
2. Participação nas ações desenvolvidas pela Humanitas

Registos da participação Atingido Registos de reuniões deslocações xx dezembro

Re-estruturar  o departamento de voluntariado.
1. Adequação e aprovação da documentação exigida pelo modelo 
do SGQ EQUASS
2. Dinamização de ações de divulgação.

1. Aprovação da documentação 
pela Direção;

2. Nº de voluntários
Atingido Ingtegrados no sistema sempre em atualização ,0,00 €

Documentos aprovados pela 
Direção; Aumento do nº e 

ações dos voluntários; 
Candidatura ao Selo de 
Qualidade efetuada e a 

aguardar parecer; 

dezembro

Consolidar e alargar as parcerias com os PALOP.

1. Desenvolver as parcerias estabelecidas com a Associação 
Colmeia de Cabo verde e APEGADA de Angola
2. Formalizar parceria com uma instituição congénere de 
Moçambique.
3. Operacionalizar as aticidades de projetos aprovados.

1.Registos de Atividades e 
ações

2.Protocolos de parceria 
3. Cumprinto com as atividades 
e ações inerentes aos projetos 

(se) aprovados

Parcialmente atingido

1. A Parceria com Cabo Verde e a Insituição 
Colmeia contina em franco desenvolvimento

2.Moçambique não tem mostrado recetividade.
3. Operacionalização dom projeto em cabo 

verde atingida

deslocações a Cabo Verde

Apesar de ter havido 
contactos com o Ministério 

da educação de 
Moçambique não houve 

qualquer interesse por parte 
deste de avançar com 

qualqur protocolo 

dezembro

Manter a tendência crescente de gostos e do 
alcance médio anual das publicações da página 
do Facebook

1.Articulação permanente com os centros/unidades.
2.Gestão cuidada e atempada das publicações semanais na 
página. 
3. Monitorização Mensal das estatísticas.

Resultados estatísticos da 
página de facebook

Atingido

Publicações diárias no Facebook. Conteúdo de 
interesse e qualidade. Aumento de, num 

espaço de um ano, mais de 2500 gostos na 
página.

,0,00 €

Apesar de o objetivo ter sido 
atingido, o DCI acredita que 

pode haver ainda melhor 
articulação com as 

unidades/centros, de modo 
a gerar conteúdo ainda 

melhor e mais interessante.

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Consolidar a venda de produtos internos on-line. 

1. Definição do suporte logístico, 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 Não atingido x x

 Foram publicados 
esporadicamente (de acordo 
com a indicação das várias 

unidades e com certas datas 
comemorativas) no website 
da APPACDM Coimbra e no 

Facebook materias de 
comunicação como 

março

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

1. Dandélio: Produzir material de vídeo e imagem que reflitam o 
modelo teórico do Dandélio como modelo inovador, destacando o 
trabalho desenvolvido com as parcerias.
2. CAOs: 
  a) Desenvolver projetos que reflitam o trabalho e atividades 
desenvolvidas nos CAO (realização de sonhos, histórias do dia-a-
dia, Trabalhos na comunidade, etc)
  b) Promoção dos serviços e áreas produtivas dos CAOs a 
potenciais clientes.
3. FP:
Produção de materiais audiovisuais que reflitam os sucessos na 
empregabilidade dos formandos.
4. Divulgação do serviço de STAFF com material promocional.

Materiais desenvolvidos
Locais de disseminação

Atingido

2b) Na Tocha: Criação de folhetos e roll up de 
divulgação dos produtos do Cao e prestação 
dos serviços CAO-ASU; Mercados temáticos 

Cantanhede; Envelhecimento na (D) eficiencia- 
museu da Pedra -Montemor: Feira de ano Set; 
Arganil: Junho Comemorações do 30 anos, 

6Nov- Colóquio" Empregabilidade de públicos 
vulneráveis"; Out Academia Formem 

Apresentação de Argus Reciclyng; S. Silvestre- 
Janeiro Workshop para tecnicos de IPSS e 

espaços culturais, 14 Março Jornadas 
Transdisciplinares "Lets Talk about Tabu, 

Apresentação Cultura também é para Nós" e 
"Inclusão ;Abril- Apresentação da aplicação 

Explor´House no congresso de Terapia 
Ocupacional.  Imagens que guiam; Julho 

"Imagens que guiam"  com o MMC No Palácio 
ajuda; Prémios acesso cultura Mensão 

honrrosa;  - Transversal - 26 Março. "Os 
centros de atividades ocupacionais: o desafio 

do modelo dos apoios - Congresso organizado 
pela APPACDM de Santarem; 18 de Maio- " As 
atividades socialmente úteis como estratégia 
de inclusão" apresentada nas Jornadas de 

Moimenta da Beira. Junho : impacto artes de 
palco na vida das pessoas com deficiencia. 

Outubro " linhas de projetos de inovação nos 
CAOs" -Academa FORMEM Dez: Congresso 
Mince " Eumeta representante- Pontes para a 

Inclusão"

FP - participação nas sessões "vem comigo 

,0,00 € xx dezembro

Garantir a divulgação mensal 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 mensal da 
newsletter

Atingido
Newsletters realizada e divulgadas 

mensalmente
x

A Newsletter tem sido um 
meio de comunicação de 
sucesso, tendo ainda sido 

implementada a sua versão 
de Leitura Fácil para sua 
divulgação aos utentes

dezembro

Aumentar a visibilidade da APPACDM de Coimbra 
nos meios de comunicação social nacionais

1. Realização de comunicados de imprensa e consequente 
divulgação para os OCS  2.Contacto permanente com os OCS e 
jornalistas  3. Realização de conferências de imprensa    

Comunicados de imprensa / 
Planos de comunicação

Atingido

A instituição esteve presente, ao longo de todo 
o ano 2018, e com imensa regularidade (pelo 

menos uma vez por mês),  em vários meios de 
comunicação social regional e nacional, quer a 
nível de notícias, reportagens e/ou entrevistas

x

O trabalho realizado nos 
meios de comunicação 

social será para continuar, 
com perspetivas de melhoria 

contínua a nível de 
qualidade e quantidade.

dezembro

Realização de projetos que visam o aumento da 
visibilidade da instituição

1. Programa mensal na Rádio Regional do Centro 2. Rubrica 
quinzenal na Rádio Universidade de Coimbra 3. Presença da 
Presidente no programa Alvorada da Rádio Universidade de 
Coimbra 4. Estabelecimento de parcerias com outros OCS / 
instituições

Programas na Rádio Regional 
do Centro e Rádio Universidade 

de Coimbra
Parcialmente atingido

Presença no programa Alvorada da RUC 
(mensal). Realização de rubrica mensal na 

RRC (até ao final de junho).
x

A Rubrica quinzenal na RUC 
não foi realizada por opção 
da rádio, sendo que toda a 
rubrica já estava preparada 

pelo DCI. A presença no 
Alvorada será para 

continuar. O programa 

dezembro

Divulgação e manutenção da imagem gráfica da 
APPACDM de Coimbra

1. Realização de cartazes, flyers, mupis e posters Produtos gráficos Atingido
Realização de vários materiais gráficos e de 
design com múltiplos propósitos.

x
Materiais realizados com 

sucesso.
dezembro

Apresentar os resultados de benchmarking com 
pelo menos duas organizações internacionais 
congéneres, de referência-EQUASS

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

Relatório de Revisão do 
Sistema

Não Atingido xx xx

O relatório de RS não foi 
publicado uma vez que a 

estratégia teve de ser 
reestruturada em fiunção da 

mudanças estratégicas 
organizacionais

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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Desenvolver 6 eventos com impacto na 
sociedade.

1. Realização de um Colóquio com a U. Coimbra sobre a 
convenção da U Europeia sobre os direitos da pessoa com 
deficiencia/incapacidade;
2. Encontro nacional de Autorrepresentantes;
3 .Comemoração do aniversário da Instituição com participação 
da Comunidade;
4. Mesa redonda sobre a importância da implementação dos 
sistemas de qualidade nas instituições do 3ºsector
5. Formação sobre cultura acessivel supervisionada por técnicos 
da APPACDM de Coimbra e do Museu Nacional Machado de 
Castro;
6.  Encontro de colaboradores da APPACDM de Coimbra.

Nº de eventos realizados
Regisots e publicações

Atingido

2. Realizado o congresso" Mediação de 
Pares:Pontes para a Inclusão Comunitária". 5. 
Realizados 2 workshops "Imagens que guiam - 

comunicação acessível" no MNMC, um em 
2018 e um ainda em final de 2017.

,0,00 €

Deverá ser pensada e 
operacionalizdo um encontro 

especifico de reunião de 
colaboradores 

dezembro

Dar continuidade aos Processos, Procedimentos, 
Instruções de Trabalho e Folhas de Registo do 
setor administrativo, no SGQ, de acordo com as 
necessidades.

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

Documentação Aprovada Atingido Processo em curso ,0,00 € xx Dezembro

Implementar as Medidas de Autoproteção para:
- Armazém OAU;
- Lar da Tocha;
- Lar Autónomo da Tocha;
- Lar de Montes Claros.

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

Aprovação das medidas Parcialmente Atingido xx ,0,00 € xx dezembro

Concluir o licenciamento da Residencial 
Autónoma da Tocha

1.Realização das obras
2.Solicitação de vistoria para obtenção de alvará

Alvará de utilização Atingido
Atingido         Alvará  Nº 106/2018               de 

28/09/2018
,0,00 € xx Setembro

Requalificar da Unidade de Montemor

1. Elaboração de projecto no âmbito do 2020;
2, Licenciamento da obra;
3. Realização do Ajuste Directo;
4.Realização das obras

Obra Requalificada Parcialmente Atingido Aguarda Decisão da CCDRC ,0,00 € xx dezembro

Construir o campo de jogos "Dandélio"
1.Realização do Ajuste Directo
2.Realização das obras

Obra realizada Não Atingido
  A Direcção alterou estratégia - Prioridade "Lar 

Arganil"
,0,00 €

A  prioridade foi alterada 
pela direção 

xx

Requalificar o Lar de Montes Claros

1. Aprovação do SCIE;
2. Elaboração do projecto de Acessibilidade;
3. Restruturação da Lavandaria;
4.Remodelação das Janelas              

Requalificação Parcialmente Atingido 
 Efetuado Levantamento Arquitectura Projecto 

SCEI na ANPC 
,0,00 € xx xx

Optimização do Parque Automóvel
1.Substituição de uma das  Renault do CAO de São Silvestre;
2.Aprovação do PE para os transportes;
3. Manter a politica de optimização de RH  e viaturas.

Viatura, PE e gestão dos 
recursos 

Atingido
1- Adquirida Renault 6/2018
2-PE transportes 12/2018

,0,00 € xx xx

Formação dos RH afectos aos transportes
Planeamento e execução de ações de formação para Motoristas e 
Vigilantes nas áreas de: assertividade na comunicação, trabalho 
de equipa e cumprimento de procedimentos.

Evidência de execução das 
ações de Formação 

Atingido Atingido ,0,00 € xx dezembro

Gestão Activa dos Associados
1. Campanhas especificas: Fornecedores e colaboradores;
2. Conseguir que mais de 10% dos associados paguem as suas 
quotas por débito directo.

1. Número de novos 
Associados;

2. Número de autorizações de 
débito directo

Parcialmente Atingido 
Parcialmente Efectuada campanha de  Natal;

 Não débitos (7%)
,0,00 € xx dezembro

Manter activo, no mínimo 5 contratos de Ajustes 
Directos através da  plataforma de compras 
públicas.  

1. Levantamento dos históricos de consumos (por local e produto). 
2. Efectuar os procedimentos de acordo com o CCP:                                   

Ajustes directos em vigor Não Atingido xx ,0,00 € xx dezembro
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Objetivo Atividades Evidências / Produtos Avaliação Final Evidência de Concretização Custo de Execução Análise Crítica Data de Fecho

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Dar continuidade à renovação dos equipamentos 
e soluções associado ás Tecnologias de 
informação e comunicação.

1. Manter actualizado dados de equipamentos e soluções 
existentes
2. Implementar ações de melhoria
3. Promover e incentivar a utilização de TIC entre centro/unidades

Software e hardware 
implementado

Parcialmente Atingido 
 Fibra  SS + aquisição de equipamento 

Formação 
,0,00 € xx dezembro

Padronizar as admissões de RH
1. Criação do manual de acolhimento;
2. Procedimentar a admissão de colaboradores   

Documentação Aprovada pelo 
GSQ

Atingido
Aprovado o manual de acolhimento   RD 

17/12/2018 
,0,00 € xx dezembro

Iniciar projecto piloto de gestão das 
compensações (Dandélio)

1. Levantamento das necessidades de compensação.
2. Estudo de alternativas integradas 

Relatório e avaliação do projeto 
face às medidas aplicadas

Atingido
Reuniões com a Coordenação Aprovada 

estratégia em RD 17/12/2018
,0,00 € xx dezembro

Gestão integrada dos RH  do sector 
administrativo.

1. Afectação e rotação dos recursos de acordo com as 
necessidades;
2. Reuniões conjuntas de levantamento de necessidades 
tarefas/procedimentos comuns.
3. Dar a conhecer os diferentes "serviços" 

Atas de Reuniões/ 
Documentação

Atingido
Reorganização de recursos (CAO S.Silvestre, 

Lar e CAO da Tocha, CMFR), sem custos 
adicionais

,0,00 € xx dezembro

Elaborar e sistematizar os procedimentos de 
gestão financeira das unidades/centros

1. Elaboração, com as Unidades, de mapa de responsabilidades 
dos centros (com taxa de imputação, quando aplicável).
2. Análise do ponto atual e possíveis alterações.
3. Identificação dos procedimentos financeiros
4. Sistematização dos procedimentos e integração do SGQ

Análise dos procedimentos 
elaborados

Atingido

1. Mapa de responsabilidades elaborado
2. Ajustamentos realizados no mapa e 

pontualmente com cada unidade
3. Identificado o procedimento prioritário 

(Gestão Tesouraria de Clientes)
4. Integrado no SGQ com a participação ativa 

das unidades

Residual
Continuará em análise para 

2019, para eventuais 
ajustamentos ao mapa

dezembro

Analisar comparativamente os indicadores 
financeiros chave entre valências e serviços.

1. Efectuar um reporte trimestral contabilístico.
2. Determinar os pontos críticos de análise de indicadores 
financeiros.
3. Elencar os pontos chave de análise às contas mensais
4. Elaborar análise ao setor das IPSS 

Análises elaboradas Parcialmente atingido

Envio dos balancetes às unidades e análise 
com foco nos indicadores nos 3 lares, QFQ, 

CMFR, Montemor.
Análise do setor com base no livro publicado e 
solicitado à CNIS (Importância Económica e 
Social das IPSS em Portugal), adiado para 

2019

NA

Ponto Critico já realçado no 
novo plano de 2019 para 

implementação da 
coordenação Financeira 

com as unidades

março

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

1. Monitorização orçamento nas rubricas da despesa.
2. Análise de desvios.
3. Implementação de eventuais medidas corretivas

Taxa de execução orçamental 
(despesa)

Não atingido Fecho de contas com 4,3% NA

Ponto Critico já realçado no 
novo plano de 2019 para 

implementação da 
coordenação Financeira 

com as unidades. Redução 
do devio face a 2017

março

Obter uma taxa de Execução Orçamental da 
Receita de pelo menos 2%.

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

Taxa de execução orçamental 
(receita)

Não atingido Fecho de contas com 0,99% NA

Ponto Critico já realçado no 
novo plano de 2019. 

Redução do desvio face a 
2017

março

6
. G

E
S

T
Ã

O
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 E
 D

E
 IN

F
R

A
-E

S
T

R
U

T
U

R
A

S
7

. G
E

S
T

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E



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

Avaliação Final
Eixo

PlaneamentoANO 2018

Determinar os Custos Associados ao Apoio Direto 
ao cliente vs. Custos de Estrutura.

1. Análise das rubricas de custo com base na origem das suas 
variações 
2. Determinação das rubricas de estrutura e das apoio direto
3. Determinação das rubricas com percentagens afetas ao apoio 
direto e de Estrutura

Mapas trimestrais de controlo 
financeiro

Atingido 
As reuniões de análise foram realizadas com os 

Lares, CAO MOV e Dandélio.
Valor de XXX falta apurar até 25-03-2019

NA

A análise das rubricas de 
gasto foi realizada com 
determinadas unidades, 
mas não todas, com o 

objetivo de determinação do 
valor anual.  A avaliação foi 
realizada a todas unidades 
por semelhança. Em 2019 

deve ser realizada a análise 

março

Acompanhar de forma constante a evolução da 
Tesouraria

1. Manter contacto mensal com Clientes chave
2. Diminuição dos prazos médios de recebimento
3. Equilíbrio dos planos de pagamentos com os principais 
fornecedores
4. Renegociação da contratação de linha de financiamento 
(diminuição do impacto da FP)
5. Sistematização de procedimentos de contas de utentes

Plano de recebimentos e 
pagamentos

Linha de financiamento
Atingido

Clientes chave têm sido contactados com 
periodicidade mensal e os recebimentos 

obtidos com menos irregularidade, embora 
ARS mantenha os 3 meses de atraso. Foi 

atualizado o acordo com a EUREST, mantido e 
o do CMFR, e dos fornecedores de 

Conservação de viaturas (este ano de 2018 
com mais 18 mil euros de gastos).  A linha de 

financiamento já está contratada em utilização.

NA

A sustentabilidade de 
tesouraria tem abordado a 

FP como elemento 
fundamental, quer na 

reestruturação de RH, quer 
na limitação de do número 

de formandos, não 
atualização do IAS das 
bolsas. A plataforma de 
reembolsos atingiu um 
funcionamento mais 

dezembro

Analisar as Parcerias por forma a determinar o 
capital social.

1. Consolidação dos indicadores de parcerias
2. Elaboração de mapas de controlo
3. Sistematização de dados
4. Determinação do Capital Social

Mapas de controlo Capital 
Social

Atingido

Foi determinado o capital social, com base na 
análise da informação que do no mapa de 

monitprização de parcerias, tendo sido apurado 
um capital social de valor de XXX mil euros o 
que representa X,26% dos gastos de 2018. 

FALTA análise do mapa das parcerias a 
reportar em revisão do sistema

NA

1-Como ação de melhoria 
verificado em 2017, o 

preenchimento da respetiva 
ficha foi aprimorado pelas 

unidades.
2-O contributo das horas de 

voluntariado ainda não 
foram apuradas.

março
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