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 ENQUADRAMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 

No cumprimento do imperativo legal e estatutário, o presente “Plano de Atividades e Orçamento – 2020” visa discriminar 

uma panóplia de propostas de ações consideradas essenciais, não só para concretizar os objetivos estratégicos definidos 

para 2020, e explanados no Plano Estratégico 2019 - 2022, como também para interceder perante algumas sugestões 

apontadas pelos colaboradores, bem como para dar resposta a diversas necessidades, não só ao nível do contexto 

político e legal, como também ao nível económico e sociocultural. 

Paralelamente, é ainda um instrumento de trabalho que espelha todos os compromissos preconizados na Missão e Visão 

da Associação Desportiva Cultural Recreativa de Antes (ADCRA), a qual assume como seus pilares fundamentais de 

intervenção as áreas da ação social, designadamente o apoio à população idosa, bem como às crianças e jovens, 

regendo-se por normas que têm em vista a sustentabilidade organizacional e, consequentemente,  a melhoria do 

desempenho dos diversos serviços e respostas sociais prestados pela ADCRA.  

Muito embora o esforço despendido na melhoria organizacional, o atual panorama das organizações do setor social, em 

particular da ADCRA, dificulta uma gestão sustentável, concomitantemente com o aumento da carga fiscal, dos custos 

com recursos humanos e da inflação dos custos com a aquisição de bens e equipamentos essenciais à prestação dos 

serviços, condicionando, deste modo, o desenvolvimento e a sustentabilidade das organizações sociais. 

Deste modo, e perante uma análise detalhada da execução do “Plano de Atividades e Orçamento - 2019”, alicerçada com 

a análise dos objetivos estratégicos definidos para 2020, considera-se premente construir-se um instrumento que espelhe 

as atuais necessidades e expetativas da ADCRA, não descorando as dificuldades que existem em construir-se um plano 

de atividades, que se espere ser cada vez mais ambicioso, mas sujeito a um orçamento cada vez mais limitado pelas 

razões anteriormente apontadas.  

Assim, para 2020, pretende-se continuar a conjugar esforços no projeto de remodelação/adaptação nos 3 blocos da 

Instituição para, posteriormente, se avançar com a 2.ª fase de obras, que dizem respeito à legalização e ampliação do 

equipamento social que acolhe as respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Serviço 

de Apoio Domiciliário e Centro de Atividades e Tempos Livres. 

Muito embora conscientes de todos os constrangimentos gerados pela presença de obras na Instituição, como também 

pelo atual panorama das organizações do setor social, ao qual a ADCRA não consegue escapar, pretende-se ainda para 

o ano de 2020, continuar a melhorar a qualidade dos serviços, fomentar a conformidade e a melhoria contínua, manter 

e/ou modernizar os recursos materiais e infraestruturas, melhorar a qualificação dos colaboradores, melhorar o 

desempenho dos colaboradores, recrutar e selecionar capital humano, melhorar o compromisso ético e moral, melhorar 

o desempenho económico-financeiro, aumentar a eficácia e eficiência da organização, contribuir para a diminuição da 

pegada ecológica e melhorar a participação das entidades interessadas. 

Perante a panóplia de propostas de ações para o ano de 2020, foi elaborado o orçamento previsional das mesmas, de 

modo a garantir que, por um lado os investimentos propostos respondem de facto ao levantamento de necessidades da 

Instituição, e por outro lado são passíveis de serem executadas. 

 

 

 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADCRA  

A ADCRA, constituída a 18 de março de 1988, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) “cujo fim é a 
prática da Solidariedade, através da prestação de serviços de apoio a todos os que precisam, enformado pelos princípios 
do humanismo, bem como a realização de atividades de desporto, cultura e recreio.” (in. Estatutos da Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes, aprovados pela Direção em reunião realizada em 9 de setembro de 2015). 
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Registada na Direção Geral de Ação Social a 22 de agosto de 1991, apenas iniciou efetivamente a prestação dos seus 

objetivos estatutários a 04 de setembro de 1995. 

3.1 RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS 

No âmbito da sua missão de satisfação de carências sociais, a ADCRA desenvolve um leque alargado de respostas 
sociais, onde se enquadram os serviços prestados às pessoas idosas e às crianças, bem como às suas famílias, 

agregando, de forma articulada, as seguintes respostas sociais e serviços: 

a. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, adiante designada de ERPI, é uma resposta social que consiste no 

alojamento coletivo para pessoas idosas que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão ou insegurança, 

não podem permanecer nas suas residências, para pessoas que, embora tenham idade inferior a 65 anos de idade, se 

encontram vulneráveis, bem como em situações pontuais por ausência, impedimento ou necessidade de descanso do 

cuidador. 

A ERPI, em estreita consonância com a Portaria n.º 67/2012, de 21 de março, assume como principais objetivos, 

designadamente: proporcionar serviços adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas; contribuir para 

a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; preservar e incentivar a relação intrafamiliar; prestar cuidados 

adequados à satisfação das necessidades de cada pessoa e promover estratégias de manutenção e reforço da 

funcionalidade, autonomia e independência; potenciar os contactos sociais, potenciar a integração social e promover a 

intergeracionalidade; entre outros. 

A ADCRA possui acordo de cooperação para ERPI com o Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, com capacidade 

instalada no Bloco B para 32 clientes/utentes e no Bloco A para 10 clientes/utentes. 

Esta resposta social funciona todos os dias do ano, incluindo feriados e fins de semana, das 00H00 às 24H00, cumprindo 

com uma vasta gama de serviços, designadamente: 

 Alojamento, temporário ou permanente; 

 Alimentação adequada às necessidades de cada cliente/utente, respeitando as prescrições médicas; 

 Acompanhamento de refeições; 

 Cuidados de higiene pessoal, imagem e de bem-estar; 

 Tratamento de roupas; 

 Atividades de animação e socialização; 

 Apoio no desempenho das Atividades de Vida Diária (AVD’s); 

 Cuidados de enfermagem e médicos; 

 Vigilância 24 horas por dia, durante a permanência dos clientes/utentes nas instalações da ADCRA; 

 Assistência e administração de medicamentos, quando prescritos. 

À data de 02 de novembro de 2019, a ADCRA tinha 47 clientes/utentes a usufruírem da resposta social de ERPI, dos 

quais a maioria eram mulheres (66,0%), sendo que se verificava uma significativa presença de pessoas com idade igual 

ou superior aos 80 anos de idade (78,7%).  

Ao analisar os motivos que determinaram o acolhimento institucional destes clientes/utentes, destacam-se as situações 

sociais encaminhadas pelo Instituto de Segurança Social, I.P. (21,3%), bem como as situações de pessoas que, em 
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simultâneo, apresentavam um agravamento do estado de saúde e falta de disponibilidade familiar para apoio no quotidiano 

(25,0%).  

Importa ainda referir que, em 38,3% dos clientes/utentes de ERPI, o motivo ou um dos motivos que despoletou a admissão 

nesta resposta social foi a falta de disponibilidade familiar.  

No que respeita ao grau de dependência para AVD’s, à data de 02 de novembro de 2019, do total de clientes/utentes de 

ERPI, 66,0% eram pessoas dependentes ou grandes dependentes, havendo apenas 3 pessoas consideradas autónomas 

(6,4%). 

b. Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário, adiante designado de SAD, é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados 

no domicílio a pessoas e famílias quando, por motivo de doença, dependência, deficiência ou outro impedimento, estas 

não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a realização das AVD’s, nem disponham de 

retaguarda familiar para o efeito. 

O SAD, em estreita consonância com a Portaria n.º 38/2013, assume como principais objetivos, designadamente: 

concorrer para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias; promover estratégias de desenvolvimento da 

autonomia; facilitar o acesso a serviços da comunidade; potenciar os contactos sociais e a integração social e promover 

a intergeracionalidade; contribuir para a permanência dos clientes/utentes no seu meio habitual de vida; contribuir para a 

conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; entre outros. 

A ADCRA celebrou acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, para esta resposta 
social, com acordo e capacidade para 40 pessoas (24 clientes/utentes com semana e fins de semana com acordo e 16 

clientes/utentes apenas com dias úteis com acordo). 

Esta resposta social funciona todos os dias, incluindo feriados e fins de semana, das 7H30 às 20H00, dispondo de 

serviços, tais como: 

 Confeção, transporte, distribuição e/ou acompanhamento de refeições;  

 Cuidados de higiene pessoal, conforto e imagem; 

 Assistência e administração de medicamentos, quando prescritos; 

 Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza de apoio a prestar;  

 Tratamento de roupas; 

 Atividades de animação e socialização. 

De acordo com o programa de atividades e/ou disponibilidade dos serviços, a ADCRA pode, ainda, assegurar aos 

clientes/utentes de SAD, os seguintes serviços: apoio psicossocial; apoio no desempenho das AVD’s, nomeadamente 

acompanhamento do cliente/utente para aquisição de bens e géneros alimentares, bem como para acompanhamento ao 

exterior; apoio em situações de emergência; orientação ou acompanhamento de pequenas reparações/modificações no 

domicílio; apoio na resolução de questões burocráticas, designadamente água, luz e gás; e formação e sensibilização dos 

familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados. 

No que respeita à caracterização dos clientes/utentes de SAD, à data de 02 de novembro de 2019, haviam 39 pessoas a 

usufruírem desta resposta social, sendo que mais de metade eram mulheres (61,5%). À semelhança do que se verificou 

em ERPI, a grande maioria dos clientes/utentes de SAD tinham idade igual ou superior aos 80 anos (66,7%).  

Ao analisar os motivos que determinaram a procura por esta resposta social, destacam-se as situações de pessoas que: 

 Concomitantemente, apresentavam dependência e falta de disponibilidade familiar (17,9%); 
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 Concomitantemente, apresentavam demência, dependência e falta de disponibilidade familiar (17,9%); 

 Apresentavam um agravamento do estado de saúde (15,4%). 

Importa ainda referir que, em mais de metade dos clientes/utentes de SAD (64,1%), o motivo ou um dos motivos que 

despoletou a sua admissão foi a falta de disponibilidade familiar.  

No que respeita ao grau de dependência para AVD’s, à data de 02 de novembro de 2019, havia uma percentagem 

expressiva de clientes/utentes de SAD parcialmente dependentes (46,2%) ou dependentes (46,2%). 

De destacar igualmente que, a percentagem de pessoas em SAD com alterações neurológicas, psiquiátricas e/ou em 

situação de dependência nas AVD’s foi bastante expressiva (46,2%), valor este muito superior relativamente à situação 

verificada em ERPI (10,6%). 

Por isso mesmo, é cada vez mais notório na admissão de clientes/utentes em SAD a solicitação de serviços que noutras 

épocas transatas não eram tão frequentemente solicitadas, designadamente aquisição de medicamentos e/ou fraldas, 

atividades de animação/socialização, apoio em assuntos pessoais ou obrigações legais, entre outros.  

É, ainda, cada vez mais comum o aumento de serviços por cada cliente/utente de SAD, sendo que por vezes 

clientes/utentes já admitidos solicitam outros serviços à medida que o seu estado de saúde ou a disponibilidade familiar 

se alteram. 

c. Centro de Dia 

O Centro de Dia, adiante designado de CD, é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados a pessoas e 

famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, estas não possam assegurar a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou a realização das AVD’s. 

Em consonância com os documentos regulamentares em vigor, os principais objetivos do CD são: fomentar a 

permanência do cliente/utente no seu meio natural de vida; contribuir para a estimulação de um processo de 

envelhecimento ativo; preservar e incentivar a relação intrafamiliar; promover estratégias de manutenção e reforço da 

funcionalidade, autonomia e independência; potenciar os contactos sociais e a integração social e promover a 

intergeracionalidade, combatendo deste modo a solidão e o isolamento social; entre outros. 

A ADCRA possui acordo de cooperação para CD com o Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro com capacidade 

para 40 clientes/utentes e acordo para 35 clientes/utentes. 

Esta resposta social funciona todos os dias úteis, das 8H30 às 20H00, dispondo dos seguintes serviços: 

 Alimentação; 

 Apoio na alimentação; 

 Cuidados de higiene pessoal, conforto e imagem; 

 Assistência e administração de medicamentos, quando prescritos; 

 Atividades de animação e socialização; 

 Apoio na aquisição de bens e serviços. 

Esta resposta social poderá funcionar aos feriados e/ou fins de semana, de acordo com as necessidades e pedidos dos 

clientes/utentes e suas famílias. 

No que respeita à caracterização dos clientes/utentes de CD, à data de 02 de novembro de 2019, haviam 32 pessoas a 

usufruírem desta resposta social, sendo que mais de metade eram mulheres (65,6%). Pouco mais de metade dos 

clientes/utentes de CD tinham idade igual ou superior aos 80 anos (85,7%). Curiosamente, em ERPI e em SAD, esta 
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percentagem de clientes/utentes com idade igual ou superior aos 80 anos de idade era bastante inferior (78,7% e 66,7%, 

respetivamente). 

Ao analisar os motivos que determinaram a procura por esta resposta social, destacam-se as situações de pessoas que: 

 Estavam perante uma insuficiente disponibilidade por parte da família para apoio no quotidiano (31,3%); 

 Estavam em situação de isolamento (18,8%); 

 Em simultâneo, estavam perante uma situação de dependência e falta de disponibilidade familiar (15,6%); 

 Em simultâneo, apresentavam agravamento do estado de saúde e falta de disponibilidade familiar (15,6%). 

De salientar que cerca de 60,0% dos clientes/utentes admitidos em CD, o motivo ou um dos motivos que despoletou a 

sua admissão nesta resposta social foi a falta de disponibilidade familiar. 

Quanto à caracterização dos clientes/utentes de CD, segundo o grau de dependência, das 32 pessoas admitidas nesta 

resposta social, mais de metade eram parcialmente dependentes de outrem para a satisfação das AVD’s (59,4%), 

havendo 25,0% pessoas dependentes e somente 15,6% pessoas autónomas. 

d. Centro de Atividades de Tempos Livres e Atividades de Animação e Apoio à 
Família 

O Centro de Atividades de Tempos Livres, adiante designado de CATL, consiste no acolhimento de crianças, entre os 6 

anos e a idade de conclusão do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nos períodos disponíveis das suas responsabilidades 

escolares, bem como durante o período de férias escolares, proporcionando-lhes serviços e atividades lúdicas e de 

acompanhamento à realização dos trabalhos de casa, com vista a satisfazer as suas necessidades, interesses e 

expetativas, adequadas às etapas do seu desenvolvimento. 

Os principais objetivos do CATL são, designadamente: proporcionar às crianças experiências que concorram para o seu 

crescimento como pessoa; criar um ambiente propício e adequado ao desenvolvimento da personalidade de cada criança; 

fomentar o desenvolvimento de diversas competências; favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/instituição; 

permitir a cada criança a oportunidade da sua inserção na sociedade; auxiliar na construção de normas individuais e 

sociais; facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; colaborar com a família numa partilha 

de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo; proporcionar atividades de estímulo ao desenvolvimento 

psicomotor, psicossocial e cognitivo; entre outros. 

A ADCRA tem acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro com capacidade para 30 

crianças e acordo para 25 crianças com mais de 5 anos de idade que se encontram a frequentar o Ensino Básico.  

Atualmente, a ADCRA dispõe somente da modalidade de CATL em regime de extensão de horário e interrupções de 

pausas letivas, funcionando todos os dias úteis: 

 Nas interrupções letivas das 7H30 às 19H00; 

 Durante o período letivo das 7H30 às 9H00 para acompanhamento à realização dos trabalhos de casa e 

transporte para a escola, das 12H30 às 14H00 para almoço e transporte e das 17H30 às 19H00 para 

acompanhamento à realização dos trabalhos de casa e realização de atividades sociopedagógicas diversas.  

O CATL, como resposta social orientada pela Segurança Social, e as AAAF, supervisionadas pela Câmara Municipal da 

Mealhada, prestam um conjunto de atividades e serviços, designadamente: 

 Acompanhamento/Transporte no trajeto escolar, quer de manhã, quer à tarde, durante o período letivo; 

 Acompanhamento à realização dos trabalhos de casa, sobretudo durante o período letivo; 
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 Realização de atividades sociopedagógicas diversas, tais como atividades lúdico-recreativas, culturais, sociais, 

entre outras, sobretudo nas interrupções letivas; 

 Fornecimento de almoço, nas instalações da ADCRA, durante o período letivo e nas interrupções letivas;  

 Fornecimento de lanche, nas instalações da ADCRA, para crianças das AAAF; 

 Acompanhamento nas refeições, de acordo com as dificuldades e as necessidades de cada criança. 

À data de 02 de novembro de 2019, o CATL tinha 30 crianças, sendo que 15 eram do sexo masculino (50,0%) e as 

restantes 15 eram do sexo feminino (50,0%).  

A frequentar as AAAF, a ADCRA contava com 18 crianças do Ensino Pré-Escolar, das quais 61,1% eram do sexo 

masculino. Ainda no que respeita à modalidade de AAAF, haviam 16 crianças do Ensino Pré-Escolar que usufruíam de 

refeição (almoço) e prolongamento de horário (88,9%) e 2 crianças usufruíam apenas de refeição (11,1%). 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

A ADCRA, atualmente, organiza-se de acordo com a seguinte estrutura orgânica: 
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A 02 de novembro de 2019, a ADCRA possuía, no total, 53 colaboradores em exercício de funções. No que respeita às 

categorias profissionais, esta Instituição contava com 27 ajudantes de ação direta, 12 auxiliares de serviços, duas 

escriturárias, duas monitoras, duas cozinheiras, duas ajudantes de ação educativa, duas diretoras técnicas, uma 

enfermeira, uma encarregada de serviços gerais, uma ajudante de cozinheira e uma contabilista.  

Em regime de prestação de serviços, a tempo parcial, a ADCRA contava ainda com o serviço de um médico, uma 

enfermeira, um professor de ginástica, um professor de música e uma monitora do Departamento da Qualidade. 

A ADCRA, desde o dia 13 de maio de 2019 conta ainda com a colaboração de uma Psicóloga, em regime de Estágio 

Profissional, que para além da execução das atividades definidas no seu Plano de Estágio, designadamente avaliação 

psicológica dos clientes/utentes das respostas sociais séniores e definição e implementação de Planos Individuais de 

Intervenção, presta igualmente apoio ao Serviço de Animação Sénior, através da dinamização de sessões de estimulação 

cognitiva individualizada e grupal, da criação de jogos e fichas de estimulação cognitiva e da participação na dinamização 

de diversas atividades de animação e socialização. 

Relativamente à caracterização dos colaboradores, é de referir que, do total de colaboradores da ADCRA, mais de metade 

tinha, à data de 02 de novembro de 2019, uma idade igual ou superior a 50 anos de idade (50,9%). De mencionar ainda 

que, a maioria dos colaboradores desta Instituição possuía o 3.º Ciclo do Ensino Básico (50,9%), bem como tinha 10 ou 

mais anos de serviço na ADCRA (67,9%). 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTURAS 

A ADCRA desenvolve toda a sua atividade num só equipamento social, constituído por dois edifícios (um adaptado e um 

contíguo), no qual funcionam as respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD) e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), bem como as Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). 

Em 2019, as tão ambicionadas obras de remodelação/adaptação nos 3 blocos da Instituição foram finalmente encetadas, 

após as várias entidades responsáveis pela aprovação do projeto terem chegado a um consenso. Estas obras surgem no 

âmbito do projeto de legalização e ampliação do equipamento social que acolhe todas as respostas sociais e serviços. 

Deste modo, atualmente, este equipamento social, de modo a dar resposta às diversas respostas sociais séniores, detém 

para utilização dos seus clientes/utentes: 

 2 refeitórios; 

 1 gabinete de saúde; 

 3 quartos individuais e 22 quartos duplos (exclusivamente para clientes/utentes de ERPI); 

 33 instalações sanitárias, das quais 20 instalações são exclusivamente para clientes/utentes de ERPI; 

 3 instalações sanitárias para banhos assistidos; 

 6 salas de estar/atividades e/ou de visitas; 

 1 salão de cabeleireiro/barbeiro; 

 1 espaço religioso/retiro espiritual; 

 1 biblioteca. 

Para dar resposta ao CATL e às AAAF, este equipamento social possui, especificamente, para utilização das crianças: 

 1 refeitório; 

 2 instalações sanitárias; 

 2 salas de estudo/atividades; 

 1 parque infantil no exterior das instalações. 
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De salientar que as infraestruturas que acolhem as respostas sociais da infância encontram-se, atualmente, em obras de 

remodelação/adaptação, pelo que as atividades estão provisoriamente a serem executadas no Salão Multiusos. 

Exclusivamente para utilização dos colaboradores, a Instituição dispõe de 4 instalações sanitárias, 1 refeitório e 1 vestiário 

com cacifos individuais. 

A ADCRA dispõe, ainda, de instalações que contribuem para o adequado funcionamento de todas as respostas sociais e 

serviços, reservadas apenas à entrada e/ou utilização dos colaboradores afetos à Instituição, elementos dos órgãos de 

gestão ou outros elementos autorizados, designadamente: 

 1 cozinha; 

 1 despensa de cozinha; 

 1 copa; 

 1 sala do Serviço de Apoio Domiciliário; 

 2 armazéns de produtos farmacêuticos; 

 2 arrumos de produtos de limpeza; 

 2 armazéns de armazenamento de bens alimentares; 

 1 armazém de armazenamento de produtos de limpeza; 

 1 armazém de armazenamento de produtos de higiene pessoal; 

 1 lavandaria; 

 1 gabinete do Serviço de Animação; 

 1 escritório com 5 gabinetes técnico-administrativos. 

É ainda de salientar que esta Instituição possui 1 salão multiusos e uma sala polivalente, utilizados sobretudo para eventos 

e iniciativas, bem como atividades diversas, quer para crianças, quer para os séniores. 

Além de todo o edificado supramencionado, a ADCRA detém ainda de uma frota automóvel de 7 viaturas, das quais 4 

são destinadas ao transporte de clientes/utentes ou para deslocações para atividades ao exterior. 
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 PRINCÍPIOS DA AÇÃO 

4.1  MISSÃO 

A ADCRA tem como missão promover a prestação de serviços pautados pela personalização e qualidade com capacidade 

de satisfazer de forma eficiente as necessidades e expectativas da população idosa e da infância e juventude bem como 

das suas famílias. 

4.2  VISÃO 

A ADCRA ambiciona ser reconhecida pela excelência dos serviços prestados, criando e implementando novos serviços 

de apoio que venham ao encontro das atuais necessidades da sua população, priorizando a melhoria contínua, a 

inovação, a qualidade e a autossustentabilidade. 

Para tal, esta IPSS pretende apostar na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) dado que o 

cumprimento dos seus requisitos irá permitir a qualidade dos serviços, satisfazendo as necessidades e expectativas da 

população idosa, das crianças e jovens, dos familiares, dos colaboradores, dos parceiros e da comunidade local, 

permitindo diferenciá-la das demais instituições do terceiro sector. 

4.3 VALORES 

Os valores essenciais pelos quais a ADCRA se norteia, e que são identificados e reconhecidos por todos os 

colaboradores, são: 

 Confidencialidade – Respeitar todas as informações dadas e serviços prestados a cada cliente é essencial para 

criar um ambiente de entreajuda e confiança mútua entre todos os que trabalham connosco e os clientes e seus 

familiares. 

 Humanismo – Focalizar todas as intervenções com base nas necessidades e expectativas expressas dos 

clientes, respeitando a individualidade e fomentando a dignidade humana, igualdade, liberdade de expressão, 

privacidade e segurança bem como os demais direitos dos clientes e colaboradores da ADCRA. 

 Profissionalismo – Garantir o acesso a serviços e cuidados integrais que respeitem as condições de saúde e 

características biopsicossociais de todos os clientes, com uma especial atenção na promoção da autonomia, no 

estímulo das capacidades e na valorização dos clientes e suas famílias. 

 Transparência – Pautar toda a atividade da ADCRA com rigor, seriedade e transparência. 

 Cooperação – Valorizar o espírito de equipa, a coesão e o envolvimento de todos os atores institucionais é fulcral 

para o adequado funcionamento da ADCRA bem como para fomentar a satisfação e o sentimento de pertença. 

 Sustentabilidade – Planear e executar, em equipa, estratégias que permitam a gradual autossustentabilidade da 

ADCRA de modo a tornar a Instituição mais eficiente e a contribuir para o desenvolvimento e evolução dos 

diversos serviços e atividades. 

4.4 POLÍTICA DE QUALIDADE 

Na prossecução da referida Visão, a Política da Qualidade definida pela ADCRA pretende criar condições de 

sustentabilidade, através da implementação e manutenção do SGQ que suporta o cumprimento dos objetivos definidos: 

 Proporcionar serviços com qualidade, designadamente sociais, de saúde, de suporte emocional, de conforto e 

higiene e de ocupação e lazer, adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas, atendendo não 

só às necessidades expressas pelos próprios como também pelos seus familiares. 
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 Estimular a autonomia, independência e o envelhecimento ativo da população idosa nas diversas atividades e 

momentos do dia-a-dia. 

 Promover um ambiente criativo e facilitador do desenvolvimento pessoal das crianças, favorecendo a 

socialização, o relacionamento com o próximo bem como a sua inserção na sociedade. 

 Incentivar os clientes, famílias, bem como colaboradores à participação ativa no processo de melhoria contínua 

das atividades desenvolvidas pela ADCRA. 

 Promover a implementação e posterior manutenção de um SGQ. 

 Impulsionar a maturidade da organização e a satisfação dos clientes, familiares e colaboradores. 

A ADCRA assume que o princípio base para o seu sucesso será a satisfação dos seus clientes e familiares, assegurando 

o cumprimento não só das disposições legais e regulamentares em vigor, bem como a melhoria contínua do seu 

desempenho. Cientes que será um constante desafio que implicará o envolvimento e empenho dos diversos 

intervenientes, designadamente colaboradores, clientes e seus familiares, a ADCRA considera que para garantir aos 

clientes o acesso a serviços diferenciados e de qualidade, adequados à satisfação das suas necessidades e expectativas, 

é necessária uma Política de Qualidade assente nas seguintes referências:  

 Orientação para os Resultados; 

 Focalização no Cliente; 

 Liderança e Constância nos Propósitos; 

 Gestão por Processos e por Factos; 

 Desenvolvimento e Envolvimento das Pessoas; 

 Aprendizagem, Inovação e Melhoria contínua; 

 Desenvolvimento de Parcerias; 

 Responsabilidade Social Corporativa. 

De modo a tornar possível a concretização da sua Política de Qualidade, são propostos os seguintes objetivos da 

qualidade: 

 Cumprir continuamente com os requisitos expressos no âmbito do SGQ. 

 Aumentar o grau de participação e dinamização dos clientes nos serviços que usufruem bem como das suas 

famílias. 

 Aumentar o grau de satisfação dos colaboradores, dos clientes e seus familiares, fornecedores e outros parceiros 

da Instituição. 

 Instituir toda a Instituição numa filosofia de melhoria contínua, designadamente no que diz respeito à eficácia e 

eficiência dos processos, ao desempenho dos seus colaboradores e à satisfação global de todos os 

intervenientes. 
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 ANÁLISE DIAGNÓSTICA DA ADCRA 

Anualmente, através da construção da Matriz SWOT é possível realizar uma avaliação diagnóstica da ADCRA, bem como 

uma análise de fatores externos que influenciam, ou podem vir futuramente a influenciar, a Instituição.  

Esta metodologia de análise diagnóstica, a partir da construção da Matriz SWOT, abrangeu todos os colaboradores e 

elementos da Direção, como forma de envolvimento das pessoas e de permitir o encontro de diferentes perspetivas, 

independentemente das funções exercidas ou cargos ocupados. 

CONTEXTO INTERNO ORGANIZACIONAL 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Qualidade dos serviços. 

2. Cuidados humanizados. 

3. Dedicação, disponibilidade, entrega e qualidade dos 

colaboradores, equipa técnica, médica e administrativa. 

4. Instalações interiores e exteriores acolhedoras e 

espaçosas. 

5. Boa localização. 

6. Em geral, bom relacionamento com os parceiros e 

fornecedores. 

7. Em geral, bom relacionamento e compreensão entre 

colaboradores. 

8. Pontualidade nos pagamentos. 

9. Horário de funcionamento adequado/alargado. 

10. Boa imagem da ADCRA na comunidade. 

11. Sensação de gratificação pelos serviços prestados 

por parte dos utentes/clientes. 

12. Reconhecimento da necessidade de formação 

contínua. 

13. Aposta na melhoria, reparação e/ou substituição de 

alguns equipamentos, mobiliários e infraestruturas.  

14. Aposta em recursos humanos diferenciados, através 

da contratação de uma enfermeira, a tempo inteiro, bem 

como de uma Psicóloga, em regime de estágio 

profissional. 

15. Acessibilidade de todo o edificado. 

16. Representação no Conselho Local de Ação Social. 

17. Intervenção individualizada e centrada na melhoria 

da qualidade de vida dos clientes/utentes. 

18. Forte foco no atendimento das necessidades, 

expectativas e interesses dos clientes/utentes. 

19. Experiência acumulada na área da infância e na 

área sénior. 

20. Espírito de equipa, traduzido na disponibilidade e 

flexibilidade de alguns colaboradores. 

1. Espaços subaproveitados. 

2. Recursos humanos não diferenciados insuficientes. 

3. Elevado grau de dependência e/ou multi-

morbilidades de utentes/clientes idosos. 

4. Envelhecimento do quadro de pessoal. 

5. Elevado número de colaboradores com 

incapacidade temporária para o trabalho. 

6. Reuniões insuficientes com os colaboradores. 

7. Comunicação interna das várias hierarquias é 

ineficaz. 

8. Resistência à mudança de alguns colaboradores. 

9. Desmotivação e síndrome de Burnout de 

colaboradores. 

10. Disfuncionalidade do edificado. 

11. Dinâmica institucional afetada pela execução de 

obras de remodelação/adaptação do Bloco C, do Bloco 

B e do CATL.  

12. Número insuficiente de atividades, designadamente 

de animação e ocupação. 

13. Descontinuidade da avaliação de desempenho dos 

colaboradores. 

14. Estrutura de autoridade e responsabilidade não 

definidos e implementados totalmente. 

15. Fraca participação dos sócios na vida ativa da 

ADCRA. 

16. Inexistência de bolsa de voluntariado na ADCRA. 

17. Dependência financeira do Estado. 

18. Incapacidade de obtenção de financiamentos/ 

subsídios. 

19. Comparticipações familiares muito baixas. 

20. Dificuldade de definir e implementar estratégias 

empreendedoras/inovadoras. 

21. Licença de Utilização não concedida. 

22. Consumo desajustado de alguns recursos. 

23. Famílias pouco participativas na vida dos seus 

familiares e na dinâmica organizacional. 
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21. Flexibilidade no horário de trabalho para 

deslocações a consultas ou acompanhamento de filhos 

ou familiares. 

22. Sistema de vigilância e controlo de acessos. 

24. Falta de cumprimento de regras de funcionamento 

por parte de famílias. 

 

 

 

CONTEXTO EXTERNO ORGANIZACIONAL 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Aumento do Índice de Envelhecimento no Concelho 

da Mealhada. 

2. Aumento da classe adulta no Concelho que pode 

representar a médio e longo prazo um aumento na 

procura por serviços de apoio de saúde e sociais. 

3. Existência de um hospital que melhora a oferta 

concelhia a nível de equipamentos de saúde. 

4. Município da Mealhada assume como objetivos 

orientadores do Plano de Desenvolvimento Social o 

apoio, em diversos níveis, à rede de serviços e 

equipamentos sociais existentes. 

5. Equipamentos sociais encarados como uma forte 

oportunidade de gerar postos de trabalho diferenciados 

e indiferenciados.  

6. Inexistência de respostas sociais para cuidadores de 

pessoas idosas ou de pessoas com doenças 

degenerativas. 

7. Lista de espera de utentes/clientes para ERPI 

significativa, para ambos os sexos. 

8. Tendência de aumento de situações de dependência 

física e mental, bem como de vulnerabilidade social com 

o envelhecimento. 

9. Crescente preocupação pela sustentabilidade 

ambiental. 

10.  Apenas uma IPSS no Concelho da Mealhada com 

certificação de qualidade. 

11. Existência de programas de financiamento. 

12. Aposta das empresas para uma política de 

responsabilidade social.  

1. Escassas pessoas com qualificação média e superior 

residentes no Concelho. 

2. Diminuição das classes mais jovens no Concelho. 

3. Aumento do número de pessoas e famílias em 

vulnerabilidade social. 

4. Baixa oferta formativa do Concelho da Mealhada 

adequada à realidade da ADCRA. 

5. Poder de compra per capita diminuiu no Concelho 

da Mealhada entre 2013 e 2015. 

6. Insuficientes respostas a ofertas de trabalho ou 

qualificações, competências e capacidades de pessoas 

à procura de novo emprego ou desempregadas 

desadequadas às necessidades da ADCRA. 

7. Concorrência e proximidade de outras entidades do 

setor social. 

8. Contexto económico e financeiro do País que poderá 

agravar as situações de incumprimento. 

9. Elevada dependência das IPSS por organismos 

financiadores. 

10. Valores de pensões e subsídios baixos. 

11. Legislação encontra-se cada vez mais exigente e 

rigorosa, criando custos acrescidos para as entidades 

do setor social. 
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 PLANO DE AÇÃO – 2020 

EIXO ESTRATÉGICO 1: QUALIDADE E SEGURANÇA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Garantir a elaboração dos 

Planos Individuais de todos 

os clientes/utentes. 

- Taxa anual de Planos 

Individuais de 

clientes/utentes 

elaborados. 

T=100% 
- Plano Individual de 

cada cliente/utente. 

- Elaboração dos Programas de 

Acolhimento de todos os 

clientes/utentes recém-

admitidos e respetiva avaliação. 

- Elaboração da Ficha de 

Avaliação Diagnóstica para 

cada cliente/utente. 

- Elaboração do Plano Individual 

de Cuidados para cada 

cliente/utente. 

- Elaboração do Plano Individual 

de cada cliente/utente. 

- Direção Técnica  

- Equipa Técnica 
Não aplicável 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Garantir uma taxa elevada 

de cumprimento dos objetivos 

propostos nos Planos 

Individuais de clientes/utentes 

e assegurar a sua 

monitorização e avaliação. 

- Taxa anual de 

cumprimento dos Planos 

Individuais de 

clientes/utentes. 

T≥ 75% 

- Planos Individuais. 

- Registos de cuidados 

prestados. 

- Estimulação para uma 

participação mais ativa por parte 

dos clientes/utentes e seus 

familiares no diagnóstico de 

necessidades e expetativas e 

posterior definição de objetivos. 

- Monitorização e avaliação dos 

Planos Individuais de 

clientes/utentes. 

- Reformulação de estratégias 

sempre que, nos períodos de 

monitorização dos Planos 

Individuais de clientes/utentes, 

- Direção Técnica  

- Equipa Técnica 
Não aplicável 
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não se verifique a concretização 

das metas propostas. 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Garantir o cumprimento das 

atividades propostas no 

Plano de Atividades de 

Desenvolvimento Pessoal. 

- Taxa anual de 

cumprimento do Plano 

de Atividades de 

Desenvolvimento 

Pessoal. 

T≥ 75% 

- Relatórios de 

monitorização e 

avaliação do Plano de 

Atividades de 

Desenvolvimento 

Pessoal – 2020. 

- Registos de 

presenças em 

atividades. 

- Implementação das atividades 

definidas no Plano de 

Atividades de Desenvolvimento 

Pessoal – 2020. 

- Monitorização semestral e 

avaliação ao final do ano do 

cumprimento das atividades 

definidas. 

- Monitora das 

respostas sociais 

séniores 

- Departamento da 

Qualidade 

Atividades 

comemorati-

vas: 240€ 

Atividades 

Transversais:

20€ 

Atividades 

rotineiras: 

2.970€ 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Garantir o cumprimento das 

atividades propostas no 

Plano Anual de Atividades 

Sociopedagógicas. 

- Taxa anual de 

cumprimento do Plano 

Anual de Atividades 

Sociopedagógicas. 

T≥ 75% 

- Relatórios de 

monitorização e 

avaliação do Plano 

Anual de Atividades 

Sociopedagógicas – 

2020. 

- Registos de 

presenças em 

atividades. 

- Implementação das atividades 

definidas no Plano Anual de 

Atividades Sociopedagógicas – 

2020. 

- Monitorização semestral e 

avaliação ao final do ano o 

cumprimento das atividades 

definidas. 

- Monitora do CATL 

e AAAF 

- Departamento da 

Qualidade 

Atividades 

comemorati-

vas: 280,00€ 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Avaliar, anualmente, a taxa 

de satisfação dos 

clientes/utentes por cada 

resposta social. 

- Taxa anual de 

satisfação dos 

clientes/utentes (por 

resposta social). 

T≥ 65% 

- Análise dos 

Questionários de 

Satisfação de clientes 

que foram respondidos. 

- Implementação e 

monitorização da Caixa de 

Elogios, Sugestões e 

Reclamações.  

- Desenvolvimento de reuniões 

periódicas com a direção 

técnica e os clientes/utentes. 

- Realização de visitas 

domiciliárias e/ou contactos 

- Departamento da 

Qualidade 

- Direção Técnica 

- Serviços de 

Animação 

Não aplicável 
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telefónicos com clientes/utentes 

de SAD. 

- Aplicação dos Questionários 

de Satisfação de clientes, 

tratamento estatístico, 

divulgação de resultados e 

posterior definição de ações de 

melhoria. 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Avaliar, anualmente, a taxa 

de satisfação dos 

colaboradores. 

- Taxa anual de 

satisfação dos 

colaboradores. 

T≥ 30% 

- Análise dos 

Questionários de 

Satisfação de 

colaboradores que 

foram respondidos. 

- Implementação de medidas de 

aproximação entre a Direção e 

os colaboradores. 

- Desenvolvimento de reuniões 

com maior frequência entre a 

Direção Técnica e os 

colaboradores. 

- Aplicação dos Questionários 

de Satisfação de colaboradores, 

tratamento estatístico, 

divulgação de resultados e 

posterior definição de ações de 

melhoria. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Direção 

- Direção Técnica 

Não aplicável 

1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Avaliar, anualmente, a taxa 

de satisfação dos parceiros. 
- Taxa anual de 

satisfação dos parceiros. 
T≥ 65% 

- Análise dos 

Questionários de 

Satisfação de parceiros 

que foram respondidos. 

- Desenvolvimento de reuniões 

e/ou contactos telefónicos entre 

a Instituição e os parceiros. 

- Aplicação dos Questionários 

de Satisfação de parceiros, 

tratamento estatístico, 

divulgação de resultados e 

posterior definição de ações de 

melhoria. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 
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1.1. Melhorar a qualidade 

dos serviços. 

- Garantir a avaliação de 

necessidades e expetativas 

dos clientes/utentes por cada 

resposta social. 

- Taxa de abrangência 

de avaliação de 

necessidades e 

expetativas dos 

clientes/utentes (por 

resposta social). 

T≥ 45% 

- Fichas de Avaliação 

Diagnóstica de cada 

cliente/utente. 

- Elaboração das Fichas de 

Avaliação Diagnóstica para 

cada cliente/utente, de modo a 

avaliar as suas necessidades e 

expetativas.  

- Definição, no Plano Individual 

de cada cliente/utente, de 

medidas que visem satisfazer 

as necessidades e expetativas. 

- Direção Técnica 

- Serviços de 

Animação  

- Serviços de 

Saúde 

Não aplicável 

1.2. Fomentar a 

conformidade e a melhoria 

contínua. 

- Garantir, anualmente, a 

avaliação trimestral do 

cumprimento do sistema 

HACCP. 

- Número anual de 

avaliações do 

cumprimento do sistema 

HACCP. 

N.º=4 

- Análise dos Registos 

de avaliação do 

cumprimento do 

sistema HACCP. 

- Realizar auditoria interna de 

avaliação do cumprimento do 

sistema HACCP e elaborar o 

respetivo relatório. 

- Analisar os resultados e 

posterior definição de ações de 

melhoria. 

- Responsável 

pelos Serviços de 

Apoio Gerais 

- Supervisor dos 

Serviços de 

Cozinha e 

Refeitório 

Não aplicável 

1.2. Fomentar a 

conformidade e a melhoria 

contínua. 

- Garantir a avaliação e o 

tratamento de reclamações 

registadas por escrito. 

- Número anual de 

reclamações registadas 

por escrito. 

N.º<20 

- Análise de 

reclamações 

apresentadas na Caixa 

de Elogios, Sugestões 

e Reclamações. 

- Análise de reclamações e 

posterior registo no impresso “

Mapa de Controlo da Receção”. 

- Tratamento de reclamações. 

- Preenchimento do impresso “

Tratamento de reclamações, 

não conformidades e ações de 

melhoria”, de modo a ser 

possível o tratamento e 

respetiva comunicação ao 

emissor.  

- Departamento da 

Qualidade 

- Serviço ou 

pessoas 

diretamente 

envolvidas na 

reclamação 

Não aplicável 

1.2. Fomentar a 

conformidade e a melhoria 

contínua. 

- Garantir a avaliação e o 

tratamento de sugestões 

registadas por escrito. 

- Número anual de 

sugestões registadas por 

escrito. 

N.º>10 
- Análise de sugestões 

apresentadas na Caixa 

- Análise de sugestões e 

posterior registo no impresso “

Mapa de Controlo da Receção”. 

- Departamento da 

Qualidade 
Não aplicável 
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de Elogios, Sugestões 

e Reclamações. 

- Tratamento de sugestões. 

- Preenchimento do impresso “

Tratamento de reclamações, 

não conformidades e ações de 

melhoria”, de modo a ser 

possível o tratamento e 

respetiva comunicação ao 

emissor. 

- Serviço ou 

pessoas 

diretamente 

envolvidas na 

sugestão 

1.2. Fomentar a 

conformidade e a melhoria 

contínua. 

- Garantir a avaliação e o 

tratamento de não 

conformidades detetadas 

internamente ou por 

entidades externas. 

- Número anual de não 

conformidades detetadas 

internamente ou por 

entidades externas. 

N.º<10 

- Análise de não 

conformidades 

registadas em 

relatórios de auditoria/ 

acompanhamento 

(entidades externas), 

bem como as 

identificadas 

internamente no 

“Boletim de Elogios, 

Sugestões e 

Reclamações”. 

- Análise de não conformidades 

e posterior registo no impresso “

Mapa de Controlo da Receção”. 

- Eliminação de não 

conformidades detetadas. 

- Preenchimento do impresso “

Tratamento de reclamações, 

não conformidades e ações de 

melhoria”, de modo a ser 

possível o tratamento e 

respetiva comunicação ao 

emissor. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Serviço ou 

pessoas 

diretamente 

envolvidas no 

registo de não 

conformidades  

Não aplicável 

1.2. Fomentar a 

conformidade e a melhoria 

contínua. 

- Garantir uma elevada 

eficácia da implementação de 

ações de melhoria (ações de 

correção, ações corretivas 

e/ou ações preventivas) 

- Taxa anual da eficácia 

da implementação de 

ações de melhoria 

(ações de correção, 

ações corretivas e/ou 

ações preventivas). 

T≥70% 

- Análise do impresso 

“Tratamento de 

reclamações, não 

conformidades e ações 

de melhoria”. 

-Análise da eficácia de ações de 

melhoria implementadas no 

âmbito de reclamações, 

sugestões e não conformidades 

e registar no impresso “

Tratamento de reclamações, 

não conformidades e ações de 

melhoria”. 

- Preenchimento do impresso “

Mapa de Controlo de Receção”, 

- Departamento da 

Qualidade 
Não aplicável 
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indicando se o tratamento foi ou 

não finalizado. 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Concluir as obras de 

remodelação / adaptação do 

Bloco B, de acordo com o 

projeto arquitetónico. 

- Taxa de execução de 

obras de remodelação / 

adaptação do Bloco B. 

T=100% 

- Projeto de 

remodelação / 

adaptação do Bloco B. 

- Relatório da obra. 

- Execução e acompanhamento 

de obras de remodelação / 

adaptação do Bloco B com o 

acompanhamento da Direção e 

da Direção Técnica. 

- Direção 

- Direção Técnica 
10.200,00€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a execução de 

obras de remodelação / 

adaptação do Bloco A, de 

acordo com o projeto 

arquitetónico. 

- Taxa de execução de 

obras de remodelação / 

adaptação do Bloco A. 

T=100% 

- Projeto de 

remodelação / 

adaptação do Bloco A. 

- Relatório da obra. 

- Execução e acompanhamento 

de obras de remodelação / 

adaptação do Bloco A com o 

acompanhamento da Direção e 

da Direção Técnica. 

- Direção 

- Direção Técnica 
12.000,00€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a execução de 

obras de ampliação do Bloco 

A (nova ala), de acordo com 

o projeto arquitetónico. 

- Taxa de execução de 

obras de ampliação do 

Bloco A (nova ala). 

- 

- Projeto de ampliação 

do Bloco A (nova ala). 

- Relatório da obra. 

- Execução e acompanhamento 

de obras de ampliação do Bloco 

A (nova ala) com o 

acompanhamento da Direção e 

da Direção Técnica. 

- Direção 

- Direção Técnica 
150.000,00€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a aquisição de um 

computador portátil. 

- Número de 

computadores portáteis 

adquiridos. 

N.º=1 
- Fatura comprovativa 

de aquisição. 

- Aquisição de um computador 

portátil. 

- Direção 

- Direção Técnica 
1.200€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a aquisição de 

mesas e cadeirões com 

estofos adquiridos para o 

Bloco B. 

- Número de cadeirões 

com estofo adquiridos 

(Bloco B) 

- Número de mesas 

adquiridas (Bloco B). 

N.º=35 

 

 

N.º=14 

- Fatura comprovativa 

de aquisição de 

cadeirões com estofos 

adquiridos e mesas. 

- Aquisição de cadeirões com 

estofos adquiridos e mesas para 

o Bloco B, de acordo com as 

necessidades internas da 

Instituição. 

- Direção 

- Direção Técnica 

 

Aquisição de 

cadeirões 

(Bloco B)= 

4.725,00€ 

Aquisição de 

mesas (Bloco 

B) = 1.890,00€
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1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a aquisição de um 

quadro magnético para o 

SAD. 

- Número de quadros 

magnéticos adquiridos. 
N.º=1 

- Fatura comprovativa 

de aquisição. 

- Aquisição de um quadro 

magnético para o SAD. 

- Direção 

- Direção Técnica 
61,25€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a aquisição de 

colchas e cortinas para os 

quartos do Bloco B. 

- Número de colchas 

adquiridas. 

- Número de cortinas 

adquiridas. 

N.º=35 

 

 

N.º=70 

- Fatura comprovativa 

de aquisição das 

colchas e das cortinas. 

- Aquisição de colchas e 

cortinas para os quartos do 

Bloco B. 

- Direção 

- Direção Técnica 
2.734,54€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a aquisição de uma 

máquina de lavar roupa para 

a Lavandaria. 

- Número de máquinas 

de lavar roupa 

adquiridas. 

N.º=1 
- Fatura comprovativa 

de aquisição. 

- Aquisição de uma máquina de 

lavar roupa de 10Kg para a 

Lavandaria. 

- Direção 

- Direção Técnica 
4.060,00€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Garantir a aquisição de um 

gerador. 

- Número de geradores 

adquiridos. 
N.º=1 

- Fatura comprovativa 

de aquisição. 

- Aquisição de um gerador, de 

acordo com as necessidades 

internas da Instituição. 

- Direção 

- Direção Técnica 
13.935,00€ 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Implementar o Plano de 

Manutenção Preventiva de 

Equipamentos e 

Infraestruturas. 

- Taxa anual de 

cumprimento do Plano 

de Manutenção 

Preventiva de 

Equipamentos e 

Infraestruturas. 

T≥73% 

- Análise do impresso 

“Registo Individual de 

intervenções no 

Equipamento”. 

- Análise de 

documentação enviada 

pelo fornecedor que 

realiza a manutenção 

de equipamentos. 

- Atualização anual do 

Inventário de Equipamentos. 

- Continuação da 

implementação dos processos 

individuais de equipamentos. 

- Execução das 

atividades/tarefas previstas no “

Plano de Manutenção 

Preventiva de Equipamentos e 

Infraestruturas”. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Supervisor da 

Manutenção e 

Espaços Interiores 

e Equipamentos. 

Manutenção 
(Cordeiro & 

Matos): 

3.099,60€ 

Manutenção 

(Ambimed): 

713,17€  

Manutenção 
(Schmitt+ 

Sohn): 

8.458,76€ 

Manutenção  

(Maquitudo): 

212,30€  

Manutenção 
(RAT-Pest 
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Control): 

246,00€ 

Manutenção 

ao HACCP 

(Interprev): 

553,50€ 

Manutenção 

HSST 

(Interprev): 

295,20€ 

Manutenção 

- Medicina no 

Trabalho 
(Hospital da 

Misericórdia 

da Mealhada): 

224,00€ 

Manutenção 

– Sistema de 

Exaustão 

(Hifencare): 

885,60€) 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Implementar o Plano de 

Calibração e Ensaio de 

Recursos de Monitorização e 

Medição. 

- Taxa anual de 

cumprimento do Plano 

de Calibração e Ensaio 

de Recursos de 

Monitorização e 

Medição. 

T≥73% 

- Análise do impresso 

“Registo Individual de 

intervenções em 

Recursos de 

Monitorização e 

Medição”. 

- Análise de 

documentação enviada 

- Atualização anual do 

Inventário de Equipamentos, 

designadamente de Recursos 

de Monitorização e Medição. 

- Continuação da 

implementação dos processos 

individuais de equipamentos, 

- Departamento da 

Qualidade 

- Supervisor da 

Manutenção e 

Espaços Interiores 

e Equipamentos. 

Ensaio dos 

RMM 

(Cordeiro & 

Matos): 60€   
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pelo fornecedor que 

realiza a calibração / 

ensaio de RMM. 

designadamente de Recursos 

de Monitorização e Medição. 

- Execução das 

atividades/tarefas previstas no 

“Plano de Calibração e Ensaio 

de Recursos de Monitorização e 

Medição”. 

1.3. Manter e/ou modernizar 

os recursos materiais e 

infraestruturas. 

- Implementar o Plano de 

Manutenção de Viaturas. 

- Taxa anual de 

cumprimento do Plano 

de Manutenção de 

Viaturas. 

T≥73% 

- Análise do impresso 

“Registo Individual de 

intervenções no 

Equipamento”. 

- Análise de 

documentação enviada 

pelo fornecedor que 

realiza a manutenção 

da frota automóvel. 

- Execução das 

atividades/tarefas previstas no “

Plano de Manutenção de 

Viaturas”. 

 

- Departamento da 

Qualidade 

- Supervisor da 

Frota Automóvel e 

Transportes 

Manutenção 

de viaturas: 

4.142,58€  

ORÇAMENTO TOTAL 223.206,50€ 

 

EIXO ESTRATÉGICO 2: RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

2.1. Melhorar a qualificação 

dos colaboradores. 

- Efetuar o levantamento de 

necessidades formativas dos 

colaboradores. 

- Taxa anual de 

colaboradores 

envolvidos no 

levantamento de 

necessidades formativas. 

T≥40% 

- Análise do impresso 

“Avaliação das 

Necessidades 

Formativas”. 

- Disponibilização, de forma 

atempada, aos colaboradores 

do impresso “Avaliação das 

Necessidades Formativas”. 

- Realização de uma lista de 

potenciais formações, de modo 

- Departamento da 

Qualidade 

- Responsável 

pelos serviços de 

formação 

Não aplicável 
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a auxiliar no diagnóstico de 

necessidades. 

2.1. Melhorar a qualificação 

dos colaboradores. 

- Garantir o cumprimento do 

Plano Anual de Formação. 

- Taxa de cumprimento 

do Plano Anual de 

Formação. 

T≥70% 

- Análise de Registos 

de Presenças em 

Formação Interna. 

- Análise de Dossier 

Técnico – Pedagógico. 

- Planeamento e preparação, 

atempadamente, das formações 

internas previstas no Plano 

Anual de Formação, criando o 

respetivo Dossier Técnico 

Pedagógico. 

- Implementação das formações 

internas definidas no Plano 

Anual de Formação. 

- Registo na Plataforma SIGO 

de todas as formações internas. 

- Monitorização semestral e 

avaliação ao final do ano do 

cumprimento do Plano Anual de 

Formação. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Responsável 

pelos serviços de 

formação 

350€ 

2.1. Melhorar a qualificação 

dos colaboradores. 

- Garantir, anualmente, a 

participação dos 

colaboradores em ações de 

formação profissional. 

- Taxa anual de 

colaboradores que 

obtiveram formação 

profissional. 

T≥55% 

- Impresso “Registo 

Individual de 

Formação”. 

- Divulgação e sensibilização 

aos colaboradores para 

participarem nas formações 

previstas, quer formações 

internas, quer formações 

externas.  

- Responsável 

pelos serviços de 

formação 

Não aplicável 

2.1. Melhorar a qualificação 

dos colaboradores. 

- Garantir, em média, uma 

taxa de eficácia das 

formações internas elevada. 

- Taxa média da eficácia 

das formações internas. 
T≥80% 

- Análise do impresso 

“Avaliação Global da 

Formação Interna”. 

- Realização de um 

levantamento de necessidades 

formativas, de acordo com as 

necessidades e expetativas dos 

colaboradores. 

- Responsável 

pelos serviços de 

formação 

Não aplicável 
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- Planeamento detalhado das 

formações internas e sua 

divulgação atempada aos 

colaboradores. 

- Sensibilização aos 

colaboradores que participaram 

nas formações internas para o 

preenchimento dos 

questionários “Avaliação da 

Satisfação da Formação 

Interna” e “Avaliação da Eficácia 

da Formação Interna”. 

2.2. Melhorar o desempenho 

dos colaboradores. 

- Garantir o conhecimento 

das responsabilidades, 

tarefas e competências por 

parte dos colaboradores. 

- Taxa de reprodução do 

Manual de Funções aos 

colaboradores. 

T≥95% 

- Tomada de 

conhecimento do 

“Manual de Funções”. 

- Divulgação, em reunião geral 

de colaboradores, do Manual de 

Funções. 

- Disponibilização de um 

exemplar a cada colaborador no 

qual conste as 

responsabilidades, tarefas e 

competências, de acordo com a 

sua categoria profissional. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Responsável 

pelos Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 

2.2. Melhorar o desempenho 

dos colaboradores. 

- Garantir o conhecimento do 

conteúdo do Manual de 

Acolhimento do Colaborador 

aos colaboradores. 

- Taxa de reprodução de 

Manuais de Acolhimento 

do Colaborador 

disponibilizados aos 

colaboradores. 

T≥95% 

- Tomada de 

conhecimento do “

Manual de Acolhimento 

do Colaborador”. 

- Divulgação, em reunião geral 

de colaboradores, do Manual 

Acolhimento do Colaborador. 

- Disponibilização, no quadro de 

colaboradores, de um exemplar 

de Manual de Acolhimento de 

Colaborador. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Responsável 

pelos Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 
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2.2. Melhorar o desempenho 

dos colaboradores. 

- Assegurar, anualmente, 

reuniões gerais de 

colaboradores com a direção 

técnica. 

- Número anual de 

reuniões gerais de 

colaboradores. 

N.º≥2 
- Impresso “Registo de 

Reuniões”. 

- Levantamento prévio, junto 

dos colaboradores, de possíveis 

assuntos que gostariam de ser 

debatidos em reunião geral de 

colaboradores. 

- Responsável 

pelos Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção Técnica 

Não aplicável 

2.2. Melhorar o desempenho 

dos colaboradores. 

- Assegurar, anualmente, 

reuniões por cada setor de 

atividade / resposta social 
com a direção técnica e/ou 

respetivo supervisor do 

serviço. 

- Número anual de 

reuniões por cada setor 

de atividade / resposta 
social. 

N.º≥3 
- Impresso “Registo de 

Reuniões”. 

- Levantamento prévio, junto 

dos colaboradores, de possíveis 

assuntos que gostariam de ser 

debatidos em reunião de setor / 

resposta social. 

- Responsável 

pelos Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção Técnica 

- Supervisor do 

Serviço  

Não aplicável 

2.2. Melhorar o desempenho 

dos colaboradores. 

- Desenvolver ações e/ou 

estratégias com o intuito de 

promover o convívio, 

motivação e/ou coesão da 

equipa. 

- Número de ações e/ou 

estratégias 

implementadas com o 

intuito de promover o 

convívio, motivação e/ou 

coesão da equipa. 

N.º≥1 

- Registo de 

Presenças. 

- Evidências. 

- Comprovativos 

diversos. 

- Levantamento prévio, junto 

dos colaboradores, de ideias de 

ações, estratégias e/ou 

atividades grupais com vista a 

ser trabalhado a gestão 

emocional, relação interpessoal 

e coesão grupal. 

- Análise e planeamento das 

propostas sugeridas. 

- Divulgação da ação, estratégia 

e/ou atividade grupal, motivando 

os colaboradores para o seu 

envolvimento. 

- Departamento de 

Recursos Humanos 
350€ 

2.3. Recrutar e selecionar 

capital humano. 

- Garantir a contratação de 

recursos humanos para 

substituição de colaboradores 

que cessarão atividade por 

motivo de reforma. 

- Número de novos 

recursos humanos para 

substituição de 

colaboradores que 

N.º≥1 

- Ata de reunião da 

Direção. 

- Celebração de 

Contrato de Trabalho. 

- Execução dos procedimentos 

de recrutamento e seleção de 

novos recursos humanos 

definidos, tendo em conta o 

perfil pretendido. 

- Departamento de 

Recursos Humanos 

- Direção 

- Direção Técnica 

Contratação 

de Auxiliar 

de Serviços 

Gerais: 

10.872,47 € 
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cessarão atividade por 

motivo de reforma. 

ORÇAMENTO TOTAL 11.572,47€ 

 

EIXO ESTRATÉGICO 3: VALORES ÉTICO-MORAIS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

3.1. Melhorar o compromisso 

ético e moral. 

- Prevenir atos de abusos, 

violência e/ou negligência de 

colaboradores para 

clientes/utentes. 

- Número anual de 

ocorrências sinalizadas 

como atos de abusos, 

violência e/ou 

negligência de 

colaboradores para 

clientes/utentes por cada 

resposta social. 

N.º=0 

Análise do impresso 

“Sinalização e 

Intervenção em 

Incidentes com 

clientes”. 

- Definição, nos Regulamentos 

Internos de todas as respostas 
sociais séniores, dos 

procedimentos de gestão de 

situações de abuso, negligência 

e/ou maus tratos a 

clientes/utentes. 

- Elaboração de um “Manual de 

Gestão de Situações de Abuso, 

Negligência e/ou Maus tratos”, 

no qual fique definido as regras 

e formas de atuação perante 

estas situações, seja por parte 

de colaboradores, como de 

familiares ou outras pessoas.  

- Departamento de 

Recursos Humanos 

- Direção Técnica 

- Departamento da 

Qualidade 

Não aplicável 

3.1. Melhorar o compromisso 

ético e moral. 

- Garantir o conhecimento da 

Missão e Política da 

Qualidade da Instituição aos 

colaboradores. 

- Taxa de reprodução da 

Missão e Política da 

Qualidade da Instituição 

aos colaboradores. 

T≥95% 

Tomada de 

conhecimento da 

“Declaração da Missão, 

Visão, Valores e 

Política de Qualidade”. 

- Divulgação, em reunião de 

colaboradores, da “Declaração 

da Missão, Visão, Valores e 

Política de Qualidade”. 

- Disponibilização, no quadro de 

colaboradores, da “Declaração 

- Departamento de 

Recursos Humanos 

- Direção Técnica 

- Departamento da 

Qualidade 

Não aplicável 
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da Missão, Visão, Valores e 

Política de Qualidade”. 

3.1. Melhorar o compromisso 

ético e moral. 

- Garantir o conhecimento do 

conteúdo do “Manual de 

Conduta e Ética” aos 

colaboradores da Instituição. 

- Taxa de reprodução do 

“Manual de Conduta e 

Ética” aos colaboradores 

da Instituição. 

T≥95% 

Tomada de 

conhecimento do “

Manual de Conduta e 

Ética”. 

- Divulgação do “Manual de 

Conduta e Ética” a 

colaboradores recém-admitidos. 

- Disponibilização, no quadro de 

colaboradores, do “Manual de 

Conduta e Ética”. 

- Departamento de 

Recursos Humanos 

- Direção Técnica 

- Departamento da 

Qualidade 

Não aplicável 

3.1. Melhorar o compromisso 

ético e moral. 

- Garantir o conhecimento do 

conteúdo do “Manual de 

Conduta para a Prevenção e 

Combate ao Assédio no 

Trabalho” aos colaboradores 

da Instituição. 

- Taxa de reprodução do 

“Manual de Conduta 

para a Prevenção e 

Combate ao Assédio no 

Trabalho” aos 

colaboradores da 

Instituição. 

T≥95% 

Tomada de 

conhecimento do 

“Manual de Conduta 

para a Prevenção e 

Combate ao Assédio 

no Trabalho”. 

- Divulgação do “Manual de 

Conduta para a Prevenção e 

Combate ao Assédio no 

Trabalho” a colaboradores 

recém-admitidos. 

- Disponibilização, no quadro de 

colaboradores, do “Manual de 

Conduta para a Prevenção e 

Combate ao Assédio no 

Trabalho”. 

- Departamento de 

Recursos Humanos 

- Direção Técnica 

- Departamento da 

Qualidade 

Não aplicável 

ORÇAMENTO TOTAL 0,00€ 

  

EIXO ESTRATÉGICO 4: SUSTENTABILIDADE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

4.1. Melhorar o desempenho 

económico-financeiro. 

- Angariar, anualmente, 

novos associados. 

- Número anual de novos 

sócios. 
N.º≥15 

- Análise do Fichas de 

Sócio Proponente 

preenchidas e 

aprovadas pela 

Direção. 

- Planeamento e implementação 

de estratégias / campanhas de 

angariação de sócios. 

- Divulgação da atividade 

institucional e das vantagens 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção 

50€ 
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em ser sócio da Instituição, 

junto dos colaboradores e da 

comunidade em geral. 

4.1. Melhorar o desempenho 

económico-financeiro. 

- Aumentar, anualmente, os 

donativos. 

- Taxa anual de 

crescimento de 

donativos. 

T≥2% 

- Evolução comparativa 

de donativos e/ou 

financiamentos 

provenientes de 

parcerias 

(Demonstração de 

Resultados – exercício 

2019 e exercício 2020). 

- Planeamento e implementação 

de estratégias / campanhas de 

angariação de donativos.  

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção 

Não aplicável 

4.1. Melhorar o desempenho 

económico-financeiro. 

- Promover iniciativas / 

campanhas para angariar 

receitas. 

- Número de iniciativas / 

campanhas para 

angariar receitas. 

N.º≥2 

- Evolução comparativa 

de rendimentos 

suplementares 

(Demonstração de 

Resultados – exercício 

2019 e exercício 2020). 

- Planeamento e implementação 

de estratégias / campanhas de 

angariação de rendimentos 

suplementares. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção 

Não aplicável 

4.1. Melhorar o desempenho 

económico-financeiro. 

- Efetuar, anualmente, o 

controlo de 

acompanhamentos e 

execução das demonstrações 

de resultados. 

- Número anual de 

acompanhamentos e 

execução de 

demonstrações de 

resultados. 

N.º≥4 

- Registo trimestral de 

controlos de 

acompanhamentos e 

execução das 

demonstrações de 

resultados. 

- Realização do controlo de 

acompanhamentos e execução 

das demonstrações de 

resultados trimestralmente. 

- Divulgação dos resultados 

obtidos em reunião de Direção, 

de modo a que sejam traçadas 

medidas que visem a melhoria 

do desempenho económico-

financeiro. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção 

Não aplicável 
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4.1. Melhorar o desempenho 

económico-financeiro. 

- Controlar os valores em 

dívida por parte de 

clientes/utentes. 

- N.º anual de análises 

dos valores dos 

clientes/utentes em 

dívida. 

N.º≥6 

- Análise da “Listagem 

de documentos em 

aberto” (Software 

CentralGest). 

- Verificação dos documentos 

em aberto por resposta social. 
- Informação, preferencialmente 

por correio eletrónico, 

presencialmente ou via 

telefónica, aos clientes/utentes 

devedores e elaboração em 

conjunto de um plano de 

pagamento e respetivo controlo. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 

ORÇAMENTO TOTAL 50,00€ 

 

EIXO ESTRATÉGICO 5: PARCERIAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

5.1. Aumentar a eficácia e 

eficiência da organização, 

através de parcerias. 

- Efetuar, anualmente, o 

levantamento de recursos 

comunitários com vista a 

identificar e caracterizar 

potenciais parceiros. 

- Taxa de execução de 

levantamento de 

recursos comunitários 

com vista a identificar e 

caracterizar potenciais 

parceiros. 

T=100% 

- Análise do impresso “

Levantamento das 

Parcerias”. 

- Realização e análise de um 

levantamento exaustivo de 

entidades com que a Instituição 

possa celebrar parcerias de 

modo a satisfazer as suas 

necessidades. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção Técnica 

Não aplicável 

5.1. Aumentar a eficácia e 

eficiência da organização, 

através de parcerias. 

- Efetuar a formalização de 

parcerias através da 

celebração de Protocolos de 

Parceria. 

- Taxa de formalização 

de parcerias. 
T≥80% 

- Celebração de 

Protocolos de 

Parcerias. 

- Contacto com os parceiros 

ativos para proposta de 

formalização de parceria, 

através da celebração de 

Protocolos de Parceria. 

- Envio de ofícios de solicitação 

de parceria a potenciais 

parceiros. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção Técnica 

Não aplicável 
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5.1. Aumentar a eficácia e 

eficiência da organização, 

através de parcerias. 

- Enviar, anualmente, 

relatório de acompanhamento 

dos parceiros, de modo a 

aproximar os parceiros à 

Instituição. 

- Taxa de relatórios de 

acompanhamentos dos 

parceiros emitidos e 

comunicados. 

T≥75% 

- Impresso 

“Acompanhamento da 

Parceria”. 

- Convite aos parceiros para 

que participem na reunião de 

Assembleia aquando a 

divulgação do Plano de 

Atividades e Orçamento. 

- Informação de objetivos 

concretizados e 

constrangimentos verificados. 

- Demonstração de 

disponibilidade por parte da 

Instituição para agendar 

reunião, designadamente para 

apresentação de ações de 

melhoria. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

- Direção Técnica 

Não aplicável 

ORÇAMENTO TOTAL 0,00€ 

 

 

EIXO ESTRATÉGICO 6: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

6.1. Contribuir para a 

diminuição da pegada 

ecológica. 

- Garantir a recolha de 

resíduos recicláveis (papel, 

plásticos, vidros e pilhas). 

- Taxa de execução de 

recolha de resíduos 

recicláveis. 

T=100% 

- Certificado emitido 

pela entidade que 

efetua a recolha. 

- Solicitação de certificado à 

entidade que efetua a recolha. 

- Articulação com a entidade 

que recolhe os resíduos 

recicláveis no sentido de ser 

organizado um workshop sobre 

boas práticas na reciclagem. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 
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6.1. Contribuir para a 

diminuição da pegada 

ecológica. 

- Garantir a recolha de 

resíduos hospitalares. 

- Taxa de execução de 

recolha de resíduos 

hospitalares. 

T=100% 

- Certificado emitido 

pela entidade que 

efetua a recolha. 

- Solicitação de certificado à 

entidade que efetua a recolha. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 

6.1. Contribuir para a 

diminuição da pegada 

ecológica. 

- Garantir a recolha de óleos 

alimentares. 

- Taxa de execução de 

recolha de óleos 

alimentares. 

T=100% 

- Certificado emitido 

pela entidade que 

efetua a recolha. 

- Solicitação de certificado à 

entidade que efetua a recolha. 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 

ORÇAMENTO TOTAL 0,00€ 

 

EIXO ESTRATÉGICO 7: PARTICIPAÇÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES META FONTE DE VERIFICAÇÃO ESTRATÉGIAS / PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir a participação 

voluntária de colaboradores 

em atividades organizadas 

pela ADCRA. 

- Taxa de colaboradores 

que participam 

voluntariamente em 

atividades organizadas 

pela ADCRA. 

T≥14% 

- Análise de registos de 

presenças. 

- Divulgação de 

evidências. 

- Análise de 

comprovativos 

diversos. 

- Organização de atividades que 

visem promover a participação 

de colaboradores. 

- Sensibilização para a 

importância da participação dos 

colaboradores na vida 

organizacional. 

- Direção 

- Departamento de 

Recursos Humanos 

- Direção Técnica 

 

Não aplicável 

7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir a participação de 

familiares de clientes/clientes 

em reuniões com a direção 

técnica. 

- Taxa de 

clientes/utentes por 

resposta social cujos 

familiares participam em 

reuniões com a direção 

técnica. 

T≥25% 
- Impresso “Registo de 

Reuniões”. 

- Promoção de reuniões com os 

familiares de clientes/utentes. 

- Sensibilização para a 

importância da participação nas 

reuniões. 

- Comunicação atempada da 

necessidade de agendar 

reunião. 

- Direção Técnica Não aplicável 
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7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir a participação de 

familiares de clientes/utentes 

nas atividades organizadas 

pela ADCRA. 

- Taxa de 

clientes/utentes por 

resposta social cujos 

familiares participam em 

atividades organizadas 

pela ADCRA. 

T≥20% 

- Análise de registos de 

presenças em 

atividades. 

- Divulgação de 

evidências. 

- Análise de 

comprovativos 

diversos. 

- Recolha de ideias de 

atividades destinadas 

designadamente para familiares 

de clientes/utentes e execução 

do seu planeamento. 

- Sensibilização dos familiares 

de clientes/utentes para a 

importância da participação nas 

atividades. 

- Divulgação atempada das 

atividades através de diversos 

meios de comunicação. 

- Direção Técnica 

- Serviços de 

Animação 

Não aplicável 

7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir, anualmente, a 

participação dos 

clientes/utentes no 

preenchimento e entrega dos 

questionários de satisfação. 

- Taxa de resposta aos 

questionários de 

satisfação de 

clientes/utentes, por 

resposta social. 

T≥40% 

- Análise do número 

total de “Questionários 

de Satisfação de 

clientes” entregues Vs 

respondidos. 

- Cedência e explicação 

atempada dos questionários de 

satisfação aos clientes/utentes. 

- Sensibilização dos 

clientes/utentes para a 

importância da participação no 

preenchimento dos 

“Questionários de Satisfação de 

Clientes”. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Direção Técnica 

- Serviços de 

Animação 

Não aplicável 

7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir, anualmente, a 

participação dos 

colaboradores no 

preenchimento e entrega dos 

questionários de satisfação. 

- Taxa de resposta aos 

questionários de 

satisfação de 

colaboradores. 

T≥40% 

- Análise do número 

total de “Questionários 

de Satisfação de 

Colaboradores” 

entregues Vs 

respondidos. 

- Cedência e explicação 

atempada dos questionários de 

satisfação aos colaboradores. 

- Sensibilização dos 

colaboradores para a 

importância da participação no 

preenchimento dos 

“Questionários de Satisfação de 

Colaboradores”. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Direção Técnica 

Não aplicável 
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7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir, anualmente, a 

participação dos parceiros no 

preenchimento e entrega dos 

questionários de satisfação. 

- Taxa de resposta aos 

questionários de 

satisfação de parceiros. 

T≥15% 

- Análise do número 

total de “Questionários 

de Satisfação de 

Parceiros” entregues 

Vs respondidos. 

- Cedência atempada dos 

questionários de satisfação aos 

parceiros. 

- Sensibilização dos parceiros 

para a importância da 

participação no preenchimento 

dos “Questionários de 

Satisfação de Parceiros”. 

- Departamento da 

Qualidade 

- Serviços 

Administrativos e 

Financeiros 

Não aplicável 

7.1. Melhorar a participação 

das partes interessadas. 

- Garantir a participação dos 

associados nas Assembleias 

Gerais. 

- Taxa de sócios 

votantes nas 

Assembleias Gerais. 

T≥8% 
- Atas de Assembleias 

Gerais. 

- Sensibilização para a 

importância da participação nas 

Assembleias Gerais. 

- Direção Não aplicável 

ORÇAMENTO TOTAL 0,00€ 
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 ORÇAMENTO PREVISIONAL 

Perante a proposta de ação para o ano 2020, foi elaborado o orçamento previsional e, posteriormente, analisado pela 

equipa técnica da ADCRA, de modo a garantir que os investimentos propostos correspondem às necessidades mais 

urgentes. 

Para a elaboração do orçamento previsional para 2020 assumimos uma taxa de inflação já anunciada de 1.4% apesar 

que cada uma das rúbricas da Demonstração de Resultados foi analisada individualmente para melhor projeção. Tivemos 

também como valores de suporte os gastos e rendimentos reais até outubro do corrente mês, bem como os valores reais 

referentes aos exercícios 2016, 2017 e 2018. 

 

 

7.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Real Real Orçamento

2016 2017 2018 2019 2019-P 2020

Vendas e serviços prestados 469 873,16 485 646,48 511 789,42 540 285,49 522 790,05 545 972,30
Subsídios à exploração 411 604,07 431 402,73 431 194,59 431 127,96 459 043,47 465 117,94

Trabalhos para a própria entidade 2 772,75 1 937,37 470,15 465,79 1 700,52 1 724,33
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 136 612,64 128 815,35 133 362,93 133 722,88 136 444,94 373,82

Fornecimentos e serviços externos 138 028,92 129 782,74 142 543,89 136 933,22 137 864,82 353 235,86
Gastos com o pessoal 550 920,15 595 708,28 626 699,71 650 122,98 665 284,76 626 470,46

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 552,83 72,00 0,00 0,00 0,00
Outros rendimentos e ganhos 74 601,34 74 302,13 76 656,43 92 454,82 60 704,50 81 715,57

Outros gastos e perdas 3 655,06 979,19 2 533,79 1 579,01 5 383,07 733,64
EBITDA- Resultado antes depreciações, gastos financ. impostos 129 634,55 137 450,32 114 898,27 141 975,98 99 260,95 113 716,35

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 119 925,37 128 342,28 134 327,19 139 982,29 126 530,27 131 294,00
EBIT - Resultado operacional (antes gastos financ. impostos) 9 709,18 9 108,04 -19 428,92 1 993,68 -27 269,32 -17 577,65 

Juros e rendimentos similares obtidos 569,34 2 351,53 63,29 60,98 58,50 59,32

Juros e gastos similares suportados 232,99 519,73 1 394,20 321,92 193,17 195,87
Resultado antes de impostos 10 045,53 10 939,84 -20 759,83 1 732,74 -27 403,99 -17 714,20 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido do Período 10 045,53 10 939,84 -20 759,83 1 732,74 -27 403,99 -17 714,20 

RENDIMENTOS E GASTOS (Previsão)

PERÍODOS
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7.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR RESPOSTAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATL SAD C. DIA ERPI TOTAL

Vendas e serviços prestados 23 138,19 201 487,16 67 246,87 254 100,08 545 972,30
Subsídios à exploração 19 627,98 172 093,64 57 163,00 216 233,33 465 117,94
Trabalhos para a própria entidade 72,77 638,00 211,92 801,64 1 724,33
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 15,78 138,31 45,94 173,79 373,82
Fornecimentos e serviços externos 15 010,50 130 091,78 43 567,59 164 566,00 353 235,86
Gastos com o pessoal 26 437,05 231 794,07 76 993,22 291 246,12 626 470,46
Outros rendimentos e ganhos 3 448,40 30 234,76 10 042,84 37 989,57 81 715,57
Outros gastos e perdas 30,96 271,45 90,16 341,07 733,64

EBITDA- Resultado antes depreciações, gastos financ. impostos 4 793,05 42 157,95 13 967,71 52 797,64 113 716,35

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 540,61 48 578,78 16 136,03 61 038,58 131 294,00

EBIT - Resultado operacional (antes gastos financ. impostos) -747,56 -6 420,83 -2 168,32 -8 240,94 -17 577,65 

Juros e rendimentos similares obtidos 2,50 21,95 7,29 27,58 59,32
Juros e gastos similares suportados 8,27 72,47 24,07 91,06 195,87

Resultado antes de impostos -753,32 -6 471,36 -2 185,11 -8 304,42 -17 714,20 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Líquido do Período -753,32 -6 471,36 -2 185,11 -8 304,42 -17 714,20 
% dos resultados por resposta Social -4% -37% -12% -47% 100%

RENDIMENTOS E GASTOS

EXERCICIO 2020

RESPOSTAS SOCIAIS
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 BALANÇO PREVISIONAL 

 

 

 

 

 

 

Real Real Real Previsão Orçamento

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO

Activo não Corrente

Activos fixos tangíveis 1 148 401,87 1 130 948,63 1 082 551,58 1 035 409,26 1 119 655,22
Bens do Património Histórico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos intangíveis 2 754,68 2 370,30 1 985,92 8 776,75 6 342,58
Investimentos financeiros 1 628,75 2 600,03 3 211,40 3 944,59 3 944,59
Fundadores/Beneméritos/Patrocin./Doadores/Assoc. e membros

1 152 785,30 1 135 918,96 1 087 748,90 1 048 130,60 1 129 942,39

Activo Corrente

Inventários 11 605,67 11 244,01 12 946,90 13 246,10 5 800,00
Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Clientes 16 886,85 16 207,03 18 382,72 20 911,60 18 199,08

Adiantamentos a fornecedores 9 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Estados e outros entes públicos 0,00 0,00 3 435,01 0,00 0,00
Fundadores/Beneméritos/Patrocin./Doadores/Assoc. e membros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras contas a receber 27 460,18 24 739,16 26 975,60 21 780,76 35 302,74
Diferimentos 9 037,03 8 466,52 10 744,93 10 895,36 11 047,89
Outros activos financeiros 79 999,47 147 243,03 121 163,87 124 615,63 37 384,69

Caixa e depósitos bancários 99 708,43 32 019,06 40 733,61 61 712,88 45 124,81

254 197,63 244 918,81 234 382,64 253 162,33 152 859,21

Total do Activo 1 406 982,93 1 380 837,77 1 322 131,54 1 301 292,94 1 282 801,60

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Fundos 76 274,87 76 274,87 76 274,87 76 274,87 76 274,87
Excedentes Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultados transitados 903 721,63 905 849,61 916 789,45 916 789,45 889 385,46
Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 159 498,37 129 089,24 108 223,86 95 492,79 61 896,34
Resultado Líquido do Período 10 045,53 10 939,84 -20 759,83 -27 403,99 -17 714,20 

Total do Capital Próprio 1 149 540,40 1 122 153,56 1 080 528,35 1 061 153,12 1 009 842,47

PASSIVO

Passivo não Corrente
Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões especificas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leasings 23 251,94 16 794,47 10 190,18 3 448,45 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 251,94 16 794,47 10 190,18 3 448,45 0,00

Passivo Corrente

Fornecedores 28 075,22 24 155,73 32 861,67 27 430,98 35 360,97
Adiantamentos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 24 143,07 25 206,31 29 192,11 31 798,02 30 044,72
Fundadores/Beneméritos/Patrocin./Doadores/Assoc. e membros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras contas a pagar 181 972,30 192 527,70 169 359,23 177 462,37 207 553,44
Outros passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234 190,59 241 889,74 231 413,01 236 691,36 272 959,13

Total do Passivo 257 442,53 258 684,21 241 603,19 240 139,81 272 959,13

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 1 406 982,93 1 380 837,77 1 322 131,54 1 301 292,94 1 282 801,60

RUBRICAS

PERÍODOS
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 RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Previsivelmente, e até porque não existe outro caminho para avançarmos, este orçamento para 2020 está muito focado 

no projeto de remodelação, ampliação e legalização do edifício da ADCRA. 

Sem a concretização deste projeto, a vida desta associação está claramente em risco. Está comprovado que o caminho 

vai ser longo e árduo, mas obrigatoriamente tem que ser feito. Garantimos que não nos vamos esquecer das restantes 

necessidades diárias desta associação e que, de uma forma equilibrada, vamos sempre tentar dar resposta a todas as 

carências que surjam, priorizando sempre a sua realização. 

Estamos também cientes que, apesar desta nossa prioridade, não podemos de forma alguma perder o rumo em relação 

à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Já chegamos à conclusão de que, sem o licenciamento do 

equipamento da ADCRA e sem a implementação do SGQ, não vamos conseguiu sobreviver às exigências que quase 

diariamente nos são impostas.  

Queremos melhorar a qualidade dos nossos serviços e aumentar o grau de satisfação geral nesta instituição. 

Desta forma, e atendendo que é certo que os próximos tempos sejam de obras/constrangimentos, queremos pedir a vossa 

compreensão e tolerância. O objetivo é sempre melhorar. Abraçamos este projeto porque queremos mais e melhor: Mais 

Qualidade, melhores Serviços. 

Publicamente agradecemos a todos os utentes/clientes, familiares, colaboradores, sócios e demais envolvidos na Missão 

da ADCRA por acreditarem em nós. 

Muito obrigado a todos e um grande bem-haja.  

 

Antes, 12 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


