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Apresentação 

 

A necessidade de planear as actividades da Associação Algarvia de Pais e Amigos de 

Crianças Diminuídas Mentais faz sentir-se no médio prazo, tornando-se imperioso definir e 

comunicar uma estratégia que, sendo clara e compreensível, conforma a atuação anual para o 

período definido. 

O presente Plano Estratégico tem, pois, a sua origem, mais do que na necessidade de planear 

os próximos anos de atividade da Instituição, na vontade de garantir que nos próximos 3 anos 

o seu desempenho está solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada e no 

consequente planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a sua 

monitorização. 

Na elaboração do Plano Estratégico para o período de 2018-2020, são definidos eixos 

estratégicos e objetivos estratégicos possibilitando a avaliação do desempenho da 

organização, assegurar o desenvolvimento e a execução da estratégia definida, descrever um 

sistema de avaliação, controlar o feedback, definir objectivos, indicadores, metas e iniciativas e 

alinhar programas, investimentos e recursos, culminando na adoção de um verdadeiro plano de 

gestão estratégica. 
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1. Enquadramento Institucional  

 

 1.1 Síntese Histórica 

 

Em 1968, mês de Abril, foi constituída uma comissão organizadora para a criação da 

Associação, comissão que era dirigida por uma médica, Dra. Antonieta Contreiras, que utilizou 

o seu “status” e rodeou-se de pessoas influentes da cidade de Faro, como empresários, 

professores e construtores civis para conseguir fundar, em 18 de Novembro, a Associação 

Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM).  

A Associação surgiu, sobretudo pela necessidade sentida, pela fundadora, de ocupar jovens 

com défices cognitivos, que em suas casas não podiam receber os estímulos adequados para 

o seu desenvolvimento psicológico e social. Isto ficou a dever-se ao facto de esta médica 

fundadora ter na sua família, um familiar portador de deficiência mental e que se encontrava 

em casa e sem qualquer tipo de intervenção ou aprendizagem escolar mínima.  

Em Janeiro de 1969, começou a funcionar com 17 crianças com necessidades educativas 

especiais, no Salão do Mercado Municipal de Faro. Em Outubro de 1969, o Ministério da 

Educação criou a classe de Ensino Especial, passando assim, a Associação a funcionar como 

Escola de Ensino Especial. 

No ano de 1971, passaram a frequentar esta escola 30 crianças e em 1972 aumentou para 40 

alunos.  

Em 1991, houve remodelações na Associação, foi implementado a Pré-Formação e Formação 

Profissional, no curso de Carpintaria/Marcenaria, para dar resposta às crianças que 

terminavam o seu percurso escolar e continuavam em exclusão social.   

Desde 1992/93 registou-se uma inovação em relação ao espírito anterior e substitui-se o 

enfoque no Ensino Especial, para potenciar as áreas da Pré-Formação e Formação 

Profissional, promovendo a inclusão do jovem portador de deficiência mental na comunidade 

laboral.  

Em 1996, é inaugurada, com o nome da fundadora, o Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO) com capacidade para 22 clientes com deficiência mental moderada a severa. 

Em 1998, surge o Clube de Desporto Adaptado, que se destina a jovens inseridos em 

Instituições ou Escolas do Ensino Regular. Visa proporcionar a prática desportiva, através do 

desenvolvimento da atividade motora adaptada e da participação dos atletas em competição, 

abarcando ainda o desenvolvimento de atividades lúdico/recreativas de forma a promover a 

sua integração sócio desportiva. 

Posteriormente, em 2001, entra em funcionamento o Lar de Apoio (Residência JustaCASA) da 

A.A.P.A.C.D.M. com o objetivo primordial de prestar acolhimento a clientes e famílias 

necessitadas. 
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Em 2002/03, dá-se uma nova mudança no funcionamento da Associação passando a área da 

Pré-Formação a denominar-se Área Educacional acolhendo jovens dos 6 aos 18 anos em 

parceria com a Direção Regional de Educação funcionando em regime de Paralelismo 

Pedagógico com o 1º ciclo, promovendo, assim, uma escolaridade gratuita. 

Em Setembro de 2003, foi assinado um protocolo com o Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social que proporcionou uma nova resposta social, o CAO Laboral, que se encontra 

a funcionar na nossa sede e destina-se a jovens com mais de 16 anos com deficiência mental 

moderada e grave e propõe-se a desenvolver atividades socialmente úteis, isto é, tarefas 

laborais (não funções) em contexto real de trabalho, em troca de um apoio financeiro. Com a 

finalidade de participação na comunidade e usufruindo em pleno dos seus direitos de cidadão. 

Em Dezembro de 2006 iniciou-se o Projeto CRIA (Centro de Recursos Itinerante do Algarve), 

candidatura aprovada ao Programa Escolhas. Atualmente Recri@5.0 – na 5ª geração do 

Programa Escolhas. 

Em 2008 a Unidade de Formação Profissional readapta-se para poder responder ao Catálogo 

Nacional de Qualificações, proporcionando, aos formandos, uma qualificação profissional mais 

competitiva e a possibilidade de uma qualificação académica. 

Em Setembro de 2009, a AAPACDM obteve a Certificação – HACCP emitido pela AHISA.   

Desde Janeiro de 2011 a AAPACDM obtém a Certificação de Qualidade – EQUASS Assurance 

emitido pelo European Quality in Social Service.  

Desde Junho de 2013 a AAPACDM obtém também a Certificação de Qualidade- Excellence. 

Em 2014/2015 a Associação vê o seu projeto da “Sala de Autonomias” aprovado pelo 

programa Mais para Todos bem como, a construção do projecto do “Restaurante Pedagógico” 

mediante a candidatura aprovada ao BPI Capacitar. 

Em 2015, ocupa um novo espaço, cedido pela Câmara Municipal de Faro, o “Centro de 

Recursos”, com os projectos “Atelier – Era Uma Vez”, a “Sala de Autonomias” e o Clube de 

Desporto Adaptado. 

Em 2016, requalifica as Instalações Sanitárias, adaptando-as às necessidades da população 

com deficiência motora, no espaço cedido pela Câmara Municipal de Faro, o “Centro de 

Recursos”, projeto financiado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação – INR 2016. 

Destacar ainda, em 2016, a renovação da Certificação EQUASS Excellence. 

Em agosto 2017, é realizada a requalificação da sala de convívio do Centro de Atividades 

Ocupacionais Laboral. 
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1.2 Síntese Atual 

Atualmente, a Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais é 

constituída pelas seguintes Respostas Sociais: 

 

 

 Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) 

 Centro de Actividades Ocupacionais Laborais (CAOL) 

 

São Respostas Sociais da A.A.P.A.C.D.M. que têm como finalidade acolher, em regime de 

semi-internato, jovens com idade igual ou superior a 16 anos, de acordo com a legislação 

aplicável, portadores de deficiência mental moderada a grave, sem possibilidades de 

Integração Profissional. Visam proporcionar actividades ocupacionais e/ou actividades 

socialmente úteis. 

  

Têm como objectivos principais: 

 Proporcionar a valorização pessoal das pessoas com deficiência; 

 Promover o bem-estar físico, psicológico e social; 

 Fomentar a participação activa dos clientes no sentido da sua autonomia e integração 

social; 

 Facilitar a transição, sempre que possível para programas de integração sócio-profissional; 

 Proporcionar a melhoria da qualidade de vida das famílias; 

 Promover a participação dos clientes em actividades socialmente úteis. 

 

O Centro de Actividades Ocupacional (CAO), apoia 22 Jovens/adultos de ambos os sexos com 

deficiência mental. 

O Centro de Actividades Ocupacional Laborais (CAOL), apoio 15 Jovens/adultos de ambos os 

sexos com deficiência mental. 

 

Objectivos específicos: 

 Promover e maximizar o desenvolvimento da autonomia pessoal e social; 

 Promover actividades ocupacionias no sentido de desenvolver e manter 

competências; 

 Promover vivências sociais e recreativas; 

 Promover a integração sócio – familiar e comunitária; 

 Promover o envolvimento e participação das famílias nas actividades desenvolvidas 

nos Centros. 

 

Actividades Terapêuticas, Lúdicas, Desportivas e Laborais: 
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 Estimulação Psicomotora em Meio Aquático; 

 Motricidade; 

 Psicomotricidade; 

 Hipoterapia, 

 Equitação Terapêutica; 

 Actividades Gímnicas; 

 Caminhadas; 

 Danças Modernas; 

 Folclore; 

 Técnicas corporais; 

 Snoezellen; 

 Educação Social; 

 Educação e Expressão Plástica; 

 Dinâmicas Psicossociais; 

 Acompanhamento psicológico individualizado; 

 

 Linha de Produção; 

 Actividades da Vida Diária; 

 Actividades Socialmente Úteis; 

 Actividades promovidas pela comunidade e pela instituição que contribuam para a 

inclusão social. 

 

 Lar de Apoio 

 

O Lar de apoio Residência JustaCasa é uma Resposta Social da AAPACDM que tem como 

finalidade acolher em regime de semi-internato temporário, 12 crianças e jovens com 

idades compreendidas entre os 6 e os 16/18 anos, com necessidades educativas 

específicas, que necessitem frequentar estruturas de apoio. Destina-se, ainda, a apoiar 

situações que por comprovadas as necessidades familiares, precisem necessariamente de 

resposta substituta da família. 

 

Objectivos das actividades do lar de apoio: 

 

 Estimular e facilitar o desenvolvimento possível das capacidades das pessoas com 

deficiência mental,  estimular a aprendizagem de regras e valores para os levar a uma 

integração na sociedade; 

 Facilitar a integração social promovendo a valorização pessoal/social de cada cliente; 
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 Facilitar/promover autonomias, incrementar atitudes e competências nos mais 

diferentes domínios;  

 Promover o envolvimento das famílias; 

 Garantir as condições para a ocupação dos tempos livres, em concordância com os 

interesses e as potencialidades dos clientes; 

 Facilitar o encaminhamento dos clientes, sempre que possível, para programas 

adequados de integração; 

 Realizar um projecto de vida para cada cliente. 

 

 

 

 

 Unidade de Formação Profissional 

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

  

» OPERADOR/A DE JARDINAGEM 

O/A Operador/a de Jardinagem é o/a profissional que executa, sob supervisão, tarefas relativas 

à instalação e manutenção de jardins e espaços verdes, tendo em conta as condições edafo-

climáticas e respeitando as normas de protecção do ambiente, segurança, higiene e saúde no 

trabalho. 

 

» EMPREGADO/A DE MESA 

O/A Empregado/a de Mesa é o/a profissional que executa, sob supervisão, o serviço de mesa 

em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, 

respeitando as normas de protecção do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 

 

» EMPREGADO/A DE ANDARES 

O/A Empregado/a de Andares é o/a profissional que executa, sob supervisão, o serviço de 

limpeza, arrumação e decoração dos quartos, andares e zonas comuns e do serviço de 

lavandaria/rouparia da unidade hoteleira, de modo a garantir um serviço de qualidade e a 

satisfação dos clientes, respeitando as normas de protecção do ambiente, segurança, higiene e 

saúde no trabalho. 

 

» COZINHEIRO/A 

O/A Cozinheiro/a é o/a profissional que prepara, cozinha e emprata alimentos, sob supervisão, 

em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, 

respeitando as normas de protecção do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 
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» OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO HOTELEIRA 

Efectuar operações de manutenção e reparações simples nas redes de águas e esgotos, nas 

estruturas de madeira, metálicas e de alvenaria, nos equipamentos de refrigeração e 

climatização e nas instalações eléctricas de baixa tensão em edificações hoteleiras, tendo em 

conta as normas de protecção do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 

 

 

 

 Clube de Desporto Adaptado  

Conjunto de ações desportivas que proporcionaram a prática desportiva/recreativa dos 

nossos atletas. 

 17 Atletas Federados na categoria Natação e Futebol 

 Campeões Nacionais de Futebol Adaptado 

 

 

 

 

1.3 Caracterização dos RH’s (c/ Organograma) 

 

Organograma da AAPACDM 
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Quadro de Recursos Humanos 

 

NOME CATEGORIA PROFISSIONAL 

Adelina Antónia dos Ramos Pedro Auxiliar de Lar e Centro de Dia 

Andrea Antunes Coordenadora FLICC 

Ana Isabel Almeida  Terapeuta Ocupacional  

Ana Maria dos Santos Cruz Auxiliar de Educação 

Anabela Gomes Monitora Principal 

Armando Pedro Martins dos Santos Escriturário 1ª 

Aurora Coelho Mediadora Sociocultural – Projeto FLICC 

Cândida Pereira Psicóloga  

Carla Sofia Lopes Cozinheira 

Carla Viegas Auxiliar de Serviços Gerais 

Carla Sofia Farias Psicóloga/Coordenadora da UFP 

Célia Maria Candeias Cavaco Ajudante de Ação Direta  

Cláudia Lopes Escriturária Principal 

Cristina Maria Grade Contabilista Certificada  

Deolinda Colaço Téc. Acompanhamento e Form. Empresa 

Elisabete Guimarães Educadora Social 

Elsa Oliveira Téc. Acomp. E Formação Empresa 

Hugo Pedro Martins Ramos Mendes Monitor Principal 

Isabel Maria Guerreiro J. Palma Auxiliar de Serviços Gerais 

Margarida Ramos Cozinheira 

Maria Francisca Ramos Encarregada de Serviços Gerais 

Maria Manuela de Sousa  Ajudante de Lar e Centro de Dia 

Maria Eugénia Barroso Pessanha Monitora  

Maria Gabriela Simão Diretora Técnica CAO e CAOL 
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NOME CATEGORIA PROFISSIONAL 

Maria Helena Vaz Rama Psicóloga/Coordenadora lar de Apoio 

Mário Caetano Domingos Motorista de Pesados de Passageiros 

Marta Cavaco Bento Téc. Superior de Educação e Intervenção Comunitária 

Nélia Maria Arraias Pedro de Sousa Monitora Principal 

Patrícia Gonçalves Psicóloga  

Patrícia Brito Diretora Administrativa  

Pedro Laranjeira Ajudante de lar e Centro de Dia 

Ricardo Moreira Professor Educação Física 

Ronize Nicolacia Ajudante de Cozinha 

Rui Canário Formador 

Sandra Gonçalves Gestora Financeira / Diretora de Serviços 

Soraia Lourenço Auxiliar de Serviços Gerais 

Sónia Pinto Ajudante de ação Direta 

Tiago Silva Monitor Ioga 

Veaceslav Grama Motorista de Pesados de Passageiros 

Zélia Maria Nunes da Luz  Auxiliar de Educação 

Total 40 

 

 

Avenças  

 

NOME CATEGORIA PROFISSIONAL 

Eduardo Rodrigues Formador 

Filipa Cabrita Formadora 

Helena Parreira  Formadora 

Nuno Rosa Formador 

Paulo Almeida  Formador 
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NOME CATEGORIA PROFISSIONAL 

Maria da Conceição Fernandes Formadora 

Patrícia Diogo Formadora 

David Filipe Formador 

Nuno Rosário Formador 

André Leman Formador 

Daniela Emiliano Dinamizadora Comunitária Projeto FLICC 

Inês Fernandes Formadora 

David Fernandes Formador 

Sandra Rodrigues Formadora 

Ivo  Consultor Marketing 

 

 

Adicionalmente a AAPACDM acolhe, sempre que possível estagiários profissionais, voluntários 

e outros através de contratos de emprego e inserção. 

 

 

 

1.4 Caracterização dos Recursos Materiais 

 

Viaturas 

Viaturas Pesadas Viaturas Ligeiras 

2 Renault Master 16 lugares 

1 Renault Traffic 9 lugares 

1 Ford Transit Kombi 9 lugares 

 3 Veículos de 5 lugares 
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Espaços - Características dos Edifícios 

Edifícios 

 Rua do Compromisso, 50 

 Funcionam as respostas sociais, Centro 
de Atividades Ocupacionais Laborais, 
Clube de Desporto Adaptado, bem como, 
o serviço de Secretaria e o Projeto Flicc 
E6G 

 Rua do Compromisso, 38 

 Funcionam as respostas sociais, Unidade 
de Formação Profissional, Lar de Apoio – 
JustaCASA e os serviços de Cozinha e 
Refeitório 

 Rua do Compromisso, 33 
 Funcionam os Gabinetes da Direção de 

Serviços, Financeiro e Administrativo e 
Recursos Humanos  

 Escola Primária Pé do Cerro – Stª 

Bárbara de Nexe 
 Funciona a resposta social Centro de 

Atividades Ocupacionais 

 Estrada da Sr.ª da Saúde, Lejana  Terreno da nova Sede 

 Rua do Compromisso, 52-58   Edifício doado a aguardar projeto 
 

 Rua Almeida Garret nº 6 – 6º e 8 - Faro, 

 ¼ do edifício é da AAPACDM, sendo outro 
¼ da Santa Casa da Misericórdia de Faro 
e 2/4 da Santa Casa da Misericórdia de 
São Brás de Alportel  

 Rua Actor Nascimento Fernandes nº 72-
74 - Faro 

 ¼ do edifício é da AAPACDM, sendo outro 
¼ da Santa Casa da Misericórdia de Faro 
e 2/4 da Santa Casa da Misericórdia de 
São Brás de Alportel 

 Praceta Azedo Gneco nº 8, Bloco H 
 Centro de Recursos (Atelier, Intervenção 

Precoce) 

 

A AAPACDM, para assegurar a qualidade na prestação dos serviços, indo ao encontro das 

necessidades dos seus clientes, recorre também com frequência a espaços cedidos por outras 

entidades, geralmente parceiros.  

 

1.5 Caracterização dos Recursos Financeiros 

 

 2016 2015 2014 

Resultado Líquido do 

Período 
- 53.533,76€ - 41.394,09€ - 18.391,78€ 
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1.6 Grande NºS 

Podemos resumir a actividade da Instituição nos seguintes números, considerando o último 

ano de actividade (2016) completa da Instituição: 

 

Indicadores Resultados 

Orçamento 1.655.739,81€ 

N.º de colaboradores 40 

N.º de clientes 97 

N.º de clientes em lista de espera 30 

Índice Médio de Qualidade de Vida 84,00% 

Índice médio de satisfação dos parceiros 93,10% 

Taxa de cumprimento dos objetivos dos planos individuais 80,94% 

Índice médio de avaliação de desempenho 3.17 

Índice médio de satisfação das entidades financiadoras 97,11% 

Taxa de execução do plano de formação 100,00% 

Média de horas de formação por colaborador 24,15h 

Entidades Financiadoras 3 

N.º de Parceiros 64 

 

 

Tomando como referência 2016, o último ano de actividade completa da Instituição, podemos 

obter uma visão transversal, quer da estrutura, quer da dinâmica, de acordo com os 

indicadores seleccionados. Assim, escolhemos um grande número relativo aos meios 

financeiros e humanos disponíveis, concentrando depois a nossa atenção nos números que 

revelam os principais serviços e objectivos da Instituição (foco no cliente e na qualidade da 

prestação dos serviços). Aí encontram-se o n.º de clientes e n.º de parcerias, realçando o 

significativo grau de satisfação das partes interessadas. 

 

1.7 Novos Resultados 

 

A Instituição prepara-se para introduzir a aplicação e apuramento de novos resultados afim de 

poderem servir de inputs para melhor delinear a sua estratégia de ação.  

 

- Taxa de Eficácia dos Serviços (TES).  

 

Baseado no modelo “A Leadership Guide for Today's Disabilities Organizations”, de Robert 

Schalock e Miguel Verdugo. A gestão de topo da AAPACDM, após considerar os diversos 

inputs desse modelo de gestão, entendeu considerar para o cálculo da sua taxa de eficácia, os 

seguintes inputs: Taxa de cumprimento do Plano de Desenvolvimento Individual (PI); - Taxa de 
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cumprimento do Plano Anual de Atividades (PA); - Taxa de Satisfação de clientes (SC); - Taxa 

de Satisfação de colaboradores (SC); – Índice Médio de Qualidade de Vida (QV). 

 

Foram definidas as seguintes ponderações: 

- Taxa de cumprimento do Plano de Desenvolvimento Individual (PI): 0.30 

- Taxa de cumprimento do Plano Anual de Atividades (PA): 0.15 

- Taxa de Satisfação de clientes (SC): 0.15 

- Taxa de Satisfação de colaboradores (SC): 0.10 

- Índice Médio de Qualidade de Vida (QV): 0.30 

 

- A Escala de Eficácia e Eficiência Organizacional (OEES) 

 

Conforme descrito na literatura, o planeamento estratégico é um esforço disciplinado para 

produzir decisões e ações fundamentais por forma e orientar o que uma organização é, o que 

faz com os seus recursos, e por que o faz, com foco em melhores práticas. O planeamento 

estratégico baseia-se numa visão compartilhada, sustentado em valores e orientado para a 

ação. Além disso, o planeamento estratégico: (a) é um processo participativo e inclusivo, no 

qual todas as partes interessadas assumem uma propriedade compartilhada; (b) requer 

capacidade de pensamento crítico que envolve o pensamento sistêmico, síntese e 

alinhamento; (c) resulta no alinhamento dos recursos da organização para os resultados 

pessoais e organizacionais; e (d) estabelece a base para a melhoria contínua da qualidade e 

transformação da organização. (Drucker, 1974; Faust, 2003; Schalock & Verdugo, 2012). A 

aplicação da escala na AAPACDM irá seguir a metodologia indicada pelo respetivo modelo de 

aplicação, tendo a participação dos elementos da gestão intermédia da Instituição (Equipas e 

Coordenadores das respostas sociais), numa metodologia de reflexão.  

Serão pontuados os vinte indicadores associados aos quatro domínios na perspetiva do cliente, 

perspetiva de crescimento, perspetiva económica e perspetiva dos processos internos  

 

- Análise da Cultura da Qualidade Organizacional  

 

O Questionário de Cultura da Qualidade EQUASS (EQCS), foi desenhado para avaliar os 

pontos fortes e fracos da cultura de qualidade tal como se aplica ao desempenho do prestador 

de serviços sociais. O questionário tem 60 itens que medem aspetos específicos da cultura de 

qualidade da organização em quatro traços e doze práticas de gestão que podem ser 

consideradas fatores chave para a cultura de qualidade da organização. O EQCS baseia-se no 

modelo de desenvolvimento organizacional do Prof. Dr. Teun Hardjono da Universidade 

Erasmus em Roterdão, no modelo de cultura organizacional do Prof. Dr. Robert Quinn da 

Universidade de Michigan's e no Questionário de Cultura Organizacional de Denison do Prof. 
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Dr. Daniel Denison do Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão em Lausanne, 

Suíça (in EQUASS Quality Culture, 2015).  

O estudo repercute resultados da cultura organizacional em 4 grandes dimensões:  

1. Flexibilidade (Adaptabilidade e Envolvimento): As organizações que são fortes nesta 

dimensão podem ajustar rapidamente a sua resposta ao seu ambiente. Tendem a ser bem 

sucedidas na inovação e satisfação dos seus clientes.   

2. Estabilidade (Missão e consistência): Estas organizações tendem a estar focadas e terem 

algum nível de previsibilidade. Sabem para onde vão e têm as ferramentas e sistemas para 

chegar lá. Criam o alinhamento que resulta num desempenho eficiente e rentável.  

3. Foco externo (Adaptabilidade e Missão): Estas organizações têm um olho para o mercado e 

são capazes de se adaptar e mudar como resposta ao que veem. O resultado é a capacidade 

de crescer à medida das necessidades atuais e futuras do mercado.   

4. Foco Interno (Envolvimento e consistência): o foco destas organizações está no alinhamento 

dos sistemas internos, processos e pessoas da organização. Altas pontuações no Foco Interno 

normalmente preveem um desempenho operacional eficiente, níveis mais elevados de 

qualidade e aumento da satisfação dos colaboradores.   

 

 

 

 1.8 Resultados/ Impactos  

 

A AAPACDM é uma Instituição que presta apoio a pessoas com deficiência intelectual. Neste 

sentido o impacto da Instituição na comunidade é muito relevante, dado que existem reais 

necessidades de prestação de serviços neste âmbito, de acordo com a Carta Social do 

Concelho de Faro. 

Enquanto entidade a intervir na área da deficiência, salienta-se igualmente o seu papel na 

defesa e na promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, através da participação e 

desenvolvimento de ações na comunidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e 

inclusiva. 

Prevê-se, em médio prazo, um crescimento da Instituição, no n.º de respostas sociais 

disponíveis, indo desta forma ao encontro das necessidades detectadas na comunidade. 
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2. Análise Estratégica 

Numa abordagem estratégica efectuada nos termos da técnica criada por Albert Humphrey1 – 

a análise SWOT – identificámos como críticos os pontos Fortes e Fracos, as Oportunidades e 

Ameaças para a AAPACDM, que se descreve em seguida. 

 

2.1 Análise SWOT 

    2.1.1 Matriz SWOT 

Análise SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORÇAS FRAQUEZAS

Localização da Instituição; Acessibilidade;

Massa crítica, diversificação de habilitações; Instalações: Barreiras arquitectónicas,

Unidade de Formação Profissional; espaços reduzidos;

Clube de Desporto Adaptado; Pouca motivação dos Recursos Humanos;

Grupo Folclórico; Comunicação interna deficiente;

Restaurante Pedagógico; Comunicação externa deficiente - 

Património; Marketing;

Certificação EQUASS Excellence. Abrangência: não haver intervenção na idade

precoce e idade adulta.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Necessidade, por parte das famílias, Falta de espaços adequados para o desenvolvi-

da existência de um Lar Residencial; mento de atuais e novas respostas sociais;

Lista de espera para CAOs; Dependência financeira das Tutelas;

Reconhecimento da Formação Profissional Ausência de uma cultura de parcerias e 

como factor de inserção social e profissional mecenato;

da população com deficiência; Falta de informação das empresas 

Construção da nova sede. relativamente aos apoios e incentivos existentes.
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    2.1.2 Conclusões 

 

As principais forças da Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais 

prendem-se com a localização da Instituição, os Recursos Humanos, a Resposta Social de 

Formação Profissional, no Restaurante Pedagógico e Clube de Desporto Adaptado. 

As fraquezas traduzem-se na acessibilidade, nas Instalações ao nível de barreiras 

arquitetónicas e espaços reduzidos, pouco motivação dos recursos humanos, comunicação 

interna/externa e a sua falta de abrangência ao nível da intervenção na idade precoce e idade 

adulta. 

De destacar, a oportunidade de haver necessidade por parte das famílias de um Lar 

Residencial, de existir lista de espera e de haver um reconhecimento da Formação Profissional 

como fator de inserção social e profissional da população com deficiência bem como a 

construção das novas instalações/sede. 

No que respeita às ameaças identificadas, as mesmas centram-se na questão financeira, 

associada à dependência das tutelas e à falta de espaços adequados para o desenvolvimento 

de atuais e novas respostas sociais. 

 

3. Formulação de Estratégia 

 

 3.1 Missão 

A Associação perfilha como missão estratégica a realização de projetos terapêuticos, 

educativos, formativos e de geração de rendimentos que permitam a promoção do 

desenvolvimento global de pessoas com deficiência intelectual, necessidades educativas 

especiais e/ou em situação de risco de exclusão social partindo da convicção de que o saber e 

a utilização de ferramentas adequadas possibilitam o desfrutar de uma vida cada vez mais 

integrada e progressivamente mais autónoma.  

Salvaguardando a missão perfilhada, e em sua concretização, a Associação propõe-se intervir 

na implementação da Educação, Estimulação e Capacitação de Competências, Saúde, 

Ocupação de Tempos Livres, Formação Profissional, Acolhimento e Desporto Adaptado, 

promovendo ações com qualidade, dinamismo e multidisciplinaridade que proporcionem a 

reabilitação, a integração e evitem a Desigualdade e a Exclusão a que o público-alvo da 

Associação está sujeito. 

 

 3.2 Visão 

A Associação perfilha como visão reitora de toda a sua atuação o integrar da diferença para 

atingir a Igualdade de Oportunidades, com vista a proporcionar uma melhoria do Bem-Estar 

das Pessoas com Incapacidades, bem como uma consciencialização efetiva da Sociedade Civil 

acerca desta problemática, gizando um caminho comum que conduza à erradicação da 

exclusão social. 
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3.3 Valores  

A Missão está suportada nos seguintes Valores: 

 

- A melhoria da qualidade de vida actual e futura dos clientes; 

- A melhoria da qualidade de vida actual e futura das suas famílias; 

- A atenção às potencialidades de cada cliente;  

- A atenção às necessidades das famílias; 

- Promoção da efectiva integração social dos clientes; 

- O respeito absoluto pela legalidade, pela igualdade de tratamento de todos os 

clientes/familiares atendidos e pelos direitos e interesses destes, protegidos por lei; 

- A qualidade de gestão assente em critérios técnicos, humanos, económicos e 

financeiros eficazes. 

 

3.4 Políticas  

 

Política da Qualidade 

 

A obtenção da Qualidade nas atividades desenvolvidas e nos serviços prestados aos clientes 

pela AAPACDM, nomeadamente pelo Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), pelo CAO 

Laboral, Formação Profissional, Educacional, Clube de Desporto Adaptado e pelo Lar de 

Apoio, é um compromisso assumido e partilhado pela Direção e por todos os Colaboradores da 

Associação, mediante a aplicação dos princípios de serviço de solidariedade e os conceitos de 

trabalho em Equipa e dos processos de melhoria contínua. 

Através da qualificação, sensibilização e motivação dos nossos Colaboradores para a 

Excelência do serviço prestado e na orientação da gestão pelos princípios do Desenvolvimento 

Sustentável, o nosso Objetivo é oferecer aos clientes serviços que satisfaçam as suas 

necessidades, acrescentando continuamente valor aos padrões globais da Qualidade de Vida. 

O cumprimento dos requisitos do EQUASS e do Modelo de Avaliação da Qualidade das 

Respostas Sociais (elaborado pela Segurança Social) tem em vista a obtenção da Certificação 

da Qualidade baseada neste Modelo e resulta de um projeto em que a instituição acredita.  

É nosso propósito consolidar o reconhecimento da Associação como sendo das que 

apresentam mais altos indicadores de qualidade de vida do país. 

Neste sentido, a nossa Política da Qualidade traduz-se nos seguintes fatores chave: 

- Melhoria contínua da Qualidade; 

- Satisfação explícita do Cliente e Comunidade em Geral; 

- Cumprimento dos Requisitos Legais; 

- Estabelecimento de relações de parceria com a comunidade e diversas 

entidades; 

- Motivação e Especialização do quadro de Recursos Humanos. 
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Tendo em conta o percurso efetuado durante os últimos anos no sentido de implementar um 

SGQ com base nos requisitos do EQUASS Assurance e Excellence, a Instituição decidiu 

apostar na continuidade da Excelência, neste sentido adotou novas políticas baseadas nos 

princípios da qualidade: 

 

Política da Liderança 

 

Orientação clara para o cumprimento da missão, envolvendo toda a estrutura, através de uma 

comunicação eficaz, na promoção da Instituição como referência na comunidade; 

Realização da Visão, através da procura, com todas as partes interessadas, de projetos 

inovadores e diversificados para responder às necessidades e expectativas existentes, de 

forma sustentável; 

Melhoria contínua dos serviços prestados, com a aposta na qualificação dos recursos 

humanos, beneficiação das infraestruturas e equipamentos, desenvolvimento de parcerias e 

envolvimento na comunidade. 

 

Política para os Colaboradores 

 

A AAPACDM considera os seus colaboradores como um vetor decisivo para o cumprimento da 

sua Missão e das suas Metas, adotando métodos e critérios de seleção expressos na Política 

de recrutamento. 

Assegura participação, qualificação e motivação de todos, valorizando o seu contributo 

individual e o seu desempenho, de forma a gerar o maior valor acrescentado para a satisfação 

dos clientes e dos próprios colaboradores. 

Promove um ambiente seguro, protegendo os colaboradores de eventuais riscos profissionais. 

 

Política dos Direitos 

 

A AAPACDM, compromete-se a promover a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, 

adotando a Convenção dos direitos das Pessoas com deficiência. 

Através da sua visão “Integrar a diferença, para atingir a IGUALDADE DE OPORTUNIDADES”, 

pauta a sua atuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, assegurando a não 

discriminação e respeito pela privacidade e confidencialidade. 

Os serviços prestados aos nossos clientes são estabelecidos em função das necessidades de 

cada um através da sua participação ativa e escolha informada. 
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Política da Ética 

 

A Ética da AAPACDM resulta, antes de mais, da ética dos seus colaboradores, voluntários e 

estagiários que devem seguir um conjunto de normas e princípios de conduta, 

consubstanciando um padrão de comportamento irrepreensível, quer internamente, quer no 

seu relacionamento com os clientes, parceiros, comunidade e entidades financiadoras. 

O Código de Ética é o instrumento que expressa o seu compromisso com os padrões éticos, 

em linha com a cultura e a boa imagem da Instituição. 

 

Política das Parcerias 

 

A AAPACDM atua e procura constantemente desenvolver parcerias para responder às 

necessidades de recursos, aumentar a capacidade de resposta da Instituição, promover a 

inovação e um contínuo de serviços aos clientes (atuais e futuros) 

A AAPACDM acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da inclusão social 

através da participação dos clientes em diferentes contextos e para o desenvolvimento de uma 

imagem positiva das pessoas com deficiência. 

O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e transparente. 

 

Política da Participação 

 

A AAPACDM promove ativamente a participação e o envolvimento dos seus clientes na vida da 

Instituição, mobilizando todos os colaboradores para o reforço das capacidades de decisão e 

autonomia dos mesmos. 

A AAPACDM fomenta os princípios da sociedade aberta e inclusiva com todas as partes 

interessadas. 

 

Política Foco no Cliente 

 

Considerar o Cliente como fulcral na estratégia da AAPACDM, através de uma intervenção 

focalizada na pessoa, necessidades e expectativas, respeitando o seu modelo de qualidade de 

vida, o seu contributo individual, desde o planeamento das atividades e serviços até à sua 

avaliação e revisão. 
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Política da Abrangência 

 

A AAPACDM considera, na prestação de serviços, o cliente como um todo, identificando e 

respeitando todos os aspetos da sua vida. A AAPACDM procura responder, a cada momento, a 

todas estas necessidades, assegurando um contínuo na prestação de serviços, procurando as 

respostas/ soluções junto das suas partes interessadas (parceiros, comunidade, família). 

 

Política de Orientação para os Resultados 

 

Vontade e compromisso em alcançar e superar as metas definidas, utilizar de forma eficiente 

os recursos e gerar valor para os seus clientes e partes interessadas. Utiliza mecanismos 

quantitativos para o acompanhamento do desempenho da instituição nas suas vertentes 

interna e externa (qualidade dos serviços prestados, impacto na vida dos clientes, e da 

sociedade, desempenho de colaboradores e resultados financeiros, parcerias), como parte 

integrante do processo da melhoria contínua. 

 

Política da Melhoria Contínua 

 

A AAPACDM está orientada para a melhoria contínua na prestação dos serviços, para a 

otimização das condições operacionais da Instituição e para a satisfação dos seus clientes e 

partes interessadas, adotando práticas inovadoras, estratégias de comunicação e divulgação 

eficazes, qualificando os seus colaboradores e promovendo a participação ativa de todos os 

intervenientes. 

 

Política de Confidencialidade 

 

A Política da Confidencialidade da Instituição assenta no compromisso do cumprimento da 

legislação vigente sobre a Confidencialidade e Proteção de dados, adotando regras e métodos 

que vão ao encontro dessa necessidade. Para tal a Instituição, compromete-se a promover o 

cumprimento do código de ética e do procedimento da confidencialidade, através da 

informação a todos os colaboradores da Instituição; Assegurar que os dados apenas são 

recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser 

posteriormente tratados de forma incompatível com essas finalidades; Atuar em conformidade 

com as disposições legais em caso de quebra de confidencialidade. A Política da 

Confidencialidade é transmitida a todos os colaboradores, bem como o Código de Ética e o 

procedimento de gestão da confidencialidade, para que todos possam compreender e cumprir 

com os compromissos que esta política estabelece. 
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Política de Gestão dos Abusos, Negligências e Maus Tratos 

 

A Instituição respeita os Direitos expressos na convenção dos Direitos das Pessoas com 

deficiência, compromete-se a: 

- Promover os direitos e a dignidade das pessoas  

- Informar aos colaboradores acerca do sobre negligências, abusos e maus tratos 

- Prevenir os fatores de risco e promover fatores de proteção 

- Não compactuar com qualquer forma de abuso, negligência e maus tratos 

- Estabelecimento de regras para a comunicação de situações que configurem negligência, 

abuso e/ou maus tratos 

- Tratamento célere e imparcial das situações detetadas 

 

Política de Recrutamento, Seleção e Retenção de Recursos Humanos 

 

A AAPACDM consciente de que a qualidade da execução do serviço prestado está na 

competência, capacidade e perfil dos colaboradores e, estando a Instituição focada na 

satisfação dos seus clientes, será indispensável ter uma equipa multidisciplinar competente, 

motivada e empenhada no desenvolvimento das atividades. Centramos o processo de 

recrutamento e seleção na qualificação e preparação dos potenciais colaboradores, 

valorizando as suas competências, as suas capacidades técnicas e as suas aptidões pessoais. 

Assim, a Instituição promove a seleção de profissionais qualificados, de acordo com requisitos 

técnicos, pessoais e comportamentais com vista à prestação de serviços de qualidade e 

excelência aos seus clientes. 

São objetivos primordiais da política de recrutamento, selecção e retenção da Instituição: 

• Garantir a integração adequada dos novos colaboradores na Instituição; 

• Garantir que os novos colaboradores têm um perfil de atitutes, capacidades e 

competências ajustado às necessidades e responsabilidades da Instituição; 

• Garantir que os novos colaboradores contribuam para o aproveitamento de sinergias 

no seio das equipas existentes; 

• Garantir mecanismos de reconhecimento que promovam a retenção, motivação e 

satisfação dos colaboradores. 

Adota métodos e critérios de selecção baseados  nos seguintes critérios: 

• Igualdade de oportunidades: são garantidas, no processo de selecção, condições 

iguais a todos os candidatos; 

• Não discriminação: é garantido o princípio da não discriminação com base no sexo, na 

raça, na cor, na origem étnica ou social, nas características genéticas, na religião ou na crença, 

nas opiniões políticas ou qualquer outra opinião, na propriedade, no nascimento, numa 

deficiência, na idade ou na orientação sexual; 
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• Valorização do potencial: o perfil de selecção não resulta apenas da análise dos 

requisitos do posto do trabalho, mas também da determinação do potencial de cada 

colaborador; 

• Privilégio de seleção interna: quando considerado uma mais valia para a própria 

Instituição, favorece-se o crescimento e desenvolvimento profissional dos colaboradores que já 

constituem recursos internos; 

• Direitos de confidencialidade: a todos os candidatos é garantida a confidencialidade no 

tratamento dos seus dados; 

• Legalidade: é assegurado o cumprimento integral da legislação nacional em vigor. 

 

Política de Voluntariado 

 

Tendo em conta a tendência para o decréscimo das comparticipações públicas, a aposta no 

voluntariado poderá assumir-se como um relevante factor de sustentabilidade financeira por via 

da poupança de despesas. 

Por outro lado, agora numa perspectiva cívica e de cidadania, o alargamento da base social 

desperta para questões públicas como a da inclusão social, proporciona um ganho social e 

civilizacional ao qual não se deve renunciar. 

Neste quadro, o voluntariado deverá processar-se em moldes cada vez mais organizados e 

capacitados. 

 

Política de Marketing Social 

 

Numa sociedade de massas, e em plena era digital, a aposta no marketing como veículo de 

visibilidade da actividade socialmente útil da associação poderá, por via do acesso a públicos 

mais alargados e a novos mercados, constituir um factor de desenvolvimento local e de valor 

acrescentado. 

 

 

Para além disso, poderá contribuir para o aumento dos índices motivacionais dos trabalhadores 

e colaboradores da instituição dando a conhecer, justamente, a actividade que desenvolvem e 

o seu compromisso com a causa que anima o objecto da Associação. 
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3.5 Eixos Estratégicos 

 

1. Liderança 

2. Gestão da Qualidade e das Respostas Sociais/Serviços desenvolvidos 

3. Gestão dos Recursos Humanos e das suas competências 

4. Inovação e Desenvolvimento 

5. Gestão da comunicação e marketing social 

6. Gestão de Infraestruturas 

7. Gestão financeira e sustentabilidade 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

No que respeita ao Eixo da Liderança, a Instituição pretende que a mesma seja estratégica, de 

forma a conseguir levar a Instituição a um crescimento nas suas diversas dimensões. Assim, 

identifica como objetivos estratégicos principais: 

 OE1 - Manter a Certificação EQUASS e demais Certificações 

 OE 2 - Aumentar a eficiência e eficácia organizacional 

 OE 3 - Responder às necessidades dos clientes e famílias, construindo a resposta social 

de Lar Residencial 

 OE 4 - Implementar mecanismos de motivação e reconhecimento para os 

colaboradores 

 OE 5 - Reforçar as dinâmicas de envolvimento e participação das diversas partes 

interessadas 

 OE 6 - Desenvolver uma área empreendedora nos próximos três anos 

 OE 7 - Aumentar e melhorar as parcerias 

  

No que respeita ao Eixo da Gestão da Qualidade das Respostas Sociais/Serviços desenvolvidos, 

a Instituição pretende melhor continuamente a sua área de intervenção, identificando os 

seguintes objetivos estratégicos na presente dimensão: 

 

 OE 8 - Melhorar a Qualidade de vida dos clientes 

 OE 9 - Garantir a satisfação dos clientes 

 OE 10 - Avaliar a conduta adaptativa dos clientes 

 OE 11 - Analisar o impacto das estratégias de autorrepresentação implementadas 

 OE 12 - Criar, desenvolver e promover produtos e serviços nos Centros de Atividades 

Ocupacionais 

 OE 13 - Aumentar o número de clientes em Atividades Socialmente Úteis 
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Relativamente ao Eixo da Gestão de Recursos Humanos e das suas competências, a Instituição 

foca a sua atenção no seu bem-estar e desenvolvimento, assim identifica como objetivos 

estratégicos: 

 OE 14 - Assegurar as competências e a motivação dos colaboradores, necessárias à 

prestação do serviço aos clientes 

 OE 15 - Desenvolver ações de benchlearning interno 

 OE 16 - Avaliar as competências definindo objetivos individuais de desempenho 

 OE 17 - Aumentar a participação e o envolvimento efetivo de colaboradores na 

tomada de decisão 

 

 

No que se refere ao Eixo Estratégico da Inovação e Desenvolvimento, a Associação pretende 

desenvolver serviços, projetos e respostas sociais de acordo com as necessidades dos nossos 

clientes atuais e potenciais, garantindo um investimento em modelos de inovação e 

participação no desenvolvimento e investigação, assim define os seguintes objetivos: 

 

 OE 18 - Aferir os resultados de Cultura de Qualidade Organizacional EQUASS 

 OE 19 - Promover a inovação em práticas e modelos de intervenção 

 OE 20 - Promover a pesquisa e investigação na área da incapacidade intelectual 

 OE 21 - Alargar a oferta formativa, mediante o alargamento de áreas de formação 

 OE 22 - Candidatar a resposta de Centro de Recursos no âmbito da Formação 

Profissional 

 OE 23 - Promover a atividade do Restaurante Pedagógico 

 

 

De acordo com o Eixo Estratégico da Gestão da Comunicação e Marketing Social, a Instituição 

pretende dar a conhecer a Instituição ao mundo através de processos inovadores, 

estratégicos, de forma a poder transmitir o trabalho desenvolvido com qualidade e precisão, 

assim define os seguintes objetivos: 

 

 OE 24 - Cumprir o Plano de Comunicação 

 OE 25 - Divulgar as atividades da Instituição 

 

Relativamente ao Eixo da Gestão de Infraestruturas, a Instituição pretende adequar as mesmas 

às necessidades dos seus clientes por forma a melhorar continuamente a sua qualidade de 

vida, assim investe na sua requalificação e construção de acordo com os objetivos que 

seguem: 

 OE 26 - Construção de novas Instalações 

 OE 27 - Investir nas Estruturas e Equipamentos 
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Por fim e no que consiste o Eixo Estratégico da Gestão financeira e sustentabilidade, a 

Instituição pretende levar a cabo medidas de uma gestão financeira equilibrada e de 

promoção da sustentabilidade das várias respostas sociais, assim define os seguintes objetivos: 

 OE 28 - Reduzir a dependência financeira das tutelas 

 OE 29 – Criar áreas de negócio sustentáveis 

 

 

3.7 Plano Estratégico operacional 2018-2020 
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Acções
Projectos 

/Actividades

Prazo para renovação da certif icação JULHO Anual GQ Certif icado
Manter os requisitos do 

EQUASS Excellence

Plano de 

Actividades
25%

Nº de auditorias/visitas internas e 

externas
≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 Anual GQ

Relatório de 

auditoria interna
Manter os requisitos legais RRSQ 25%

Nº de reuniões do Conselho da 

Qualdiade
≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 Bimensal

GQ

GP's

Coordenadores

Acta de Reunião

Apostar no cumprimento dos 

requisitos e envolvimento de 

todos

Plano de 

Actividades
17%

PAFP
Nº de NC detectadas relativamente 

aos DTP's e Dossiers de Contabilidade
≤ 10 ≤ 9 ≤ 8 Anual

GP AFP

Técnicos da FP

Relatório de visita 

do IEFP
Manter os dossier organizados RRSQ 17%

PNA Nº de NC detectadas (mensais) ≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 Mensal GP NA
Relatórios 

Mensais

. Realizar as vistorias mensais e 

relembrar as regras HACCP 

(quando aplicável)

RRSQ 16%

PGM Taxa de Eficácia dos Serviços (TES) ≥ 85% ≥ 88% ≥ 90% Anual GQ Relatórios
Avaliar os vários itens que 

compõem a TES
RRSQ 50%

PGM
Resultados da Escala OEES (Eficácia 

e Eficiência)
≥

Eficiênci

a (66%) 

Eficácia 

(76%)

≥

Eficiên

cia 

(66%) 

Eficáci

a 

(76%)

≥

Eficiên

cia 

(66%) 

Eficáci

a 

(76%)

Anual GQ
Resultado da 

escala

Aplicar a Escala para medir a 

eficácia e eficiência 

organizacional

RRSQ 50%

Responder às 

necessidades dos 

clientes/familiares, 

construindo a 

resposta social de Lar 

Residencial

PGM Inicar as obras de construção
Dezem

bro
Anual Direção Projeto iniciado Construir Lar Residencial

Plano de 

Actividades
100%

Implementar 

mecanismos de 

motivação e 

reconhecimento para 

os colaboradores

PRH
Novos mecanismos de 

reconhecimento de colaboradores 

Dezem

bro
Anual Direção

Novos 

mecanismos

Implementar novas formas de 

motivar e reconhecer os 

colaboradores

Plano de 

Actividades
100%

Manter a certificação 

EQUASS e demais 

Certificações

PGM

Aumentar a Eficiência 

e Eficácia 

organizacional

E
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Processo 

(Sigla)

Objectivo Estratégico/ 

Metas Politíca da 

Qualidade

Indicador FM Resp. Suporte

Programas Estratégicos

Meta 2018
Meta 

2019
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2020

Ponde

ração

L
id

e
ra

n
ç
a



PLANO ESTRATÉGICO 
2018 – 2020 

 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acções
Projectos 

/Actividades

PRH
Taxa de devolução dos questionários 

de satisfação dos colaboradores
≥ 98% ≥ 99% ≥ 100% Anual GP

Relatório de 

avaliação da 

satisfação dos 

colaboradores

Garantir formas que promovam 

a participação e envolvimento 

dos colaboradores

Plano de 

Actividades
20%

PRH

Taxa de satisfação dos 

colaboradores quanto às 

oportunidades de participação e 

envolvimento

≥ 75% ≥ 76% ≥ 77% Anual GP

Relatório de 

avaliação da 

satisfação dos 

colaboradores

Analisar e tratar os 

questionários de avaliação 

Plano de 

Actividades
20%

PAI
Média de clientes que participa nas 

sessões de autorepresentação
≥ 48% ≥ 49% ≥ 50% Anual GP

Planos de saída, 

sumários

Proporcionar aos clientes a 

participação ativa nas suas 

próprias escolhas

Plano de 

Actividades
20%

PDI
Taxa de participação na elaboração / 

revisão dos planos individuais
= 100% = 100% = 100% Semestral

Coord. Resp. 

Sociais

GP DI

PDI /PEI / PIF

Registo de 

Participação

Acta de Reunião

Sensibilizar para a importância 

no envolvimento na elaboração 

e revisão dos planos individuais

Plano de 

Actividades
20%

Desenvolver uma área 

empreendedora 
PGM Número de novas áreas de negócio

Dezem

bro
Anual Direção

Constituição de 

área de negócio

Criar uma resposta 

empreendedora

Plano de 

Actividades
100%

Nº de parceiros ≥ 68 ≥ 70 ≥ 72 Anual

GQ

Coord. Resp. 

Sociais

Mod.G.26 Lista de 

Parceiros

Apostar na divulgação da 

AAPACDM

Efectuar um levantamento de 

potenciais parceiros

Plano de 

Actividades
25%

Média do valor acrescentado das 

parcerias
≥ 78% ≥ 79% ≥ 80% Anual GQ

Relatório do 

questinário de 

satisfação das 

parcerias

Envolver as parcerias na 

prestação dos serviços

Plano de 

Actividades
25%

Taxa de satisfação dos parceiros e 

entidades f inanciadoras
≥ 96% ≥ 96,5% ≥ 97% Anual GP GQ

Relatórios dos 

questionários de 

satisfação

Envolver as parcerias na 

prestação dos serviços

Plano de 

Actividades
25%

Taxa de implementação das 

sugestões dadas pelos parceiros
≥ 87% ≥ 88,0% ≥ 89% Anual GQ

Mapa da 

acompanhamento 

da ações de 

melhoria 

Envolver as parcerias na 

prestação dos serviços

Plano de 

Actividades
25%

PGM
% de ações de melhoria 

implementadas
≥ 90% ≥ 92% ≥ 93% Semestral GQ

Mapa de 

Acompanhamento 

das Acções de 

Melhoria

. Sensibilizar os stackholders da 

importância de acções de 

melhoria, sendo que estas 

sejam  exequíveis

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de sucesso do plano de 

atividades
≥ 93% ≥ 93,5% ≥ 94% Anual GQ

Mapa de 

acompanhamento 

e monitorização 

do PA

Sensibilizar as equipas para a 

realização das atividades e 

projetos constantes no PA

Plano de 

Actividades
10%

PGM
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Melhorar a Qualidade 

de vida dos clientes

Aumentar e melhorara 

as parcerias

CO GP
Aplicação das 

escalas

A equipa multidisciplinar aplicar 

as escalas de qualidade de vida 

a cada cliente

20%PDI

Taxa de clientes que melhoraram a 

sua autodeterminação (resultado da 

dimensão da esala)

≥ 72% ≥

Escala 

Qualidade 

Vida

73%

Meta 2018
Meta 

2019

≥ 74% Anual

Reforçar as dinâmicas 

de envolvimento e 

participação das 

diversas partes 

interessadas

L
id

e
ra

n
ç
a

E
ix

o
 

E
s
tr

a
té

g
ic

o

Objectivo Estratégico/ 

Metas Politíca da 

Qualidade

Processo 

(Sigla)
Indicador

Meta 

2020
FM Resp. Suporte

Programas Estratégicos

Ponde

ração
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Acções
Projectos 

/Actividades

PRFI
Número de não conformidades nas 

visitas de acompanhamento da HSST
≤ 12 ≤ 11 ≤ 10 Anual GP RFI

Relatório da visita 

HSST

Assegurar o cumprimento do 

plano e legislação inerente

Plano 

Manutenção
5%

PCO
% de fornecedores classif icados no 

nível 1
≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Anual GP CO

Mapa excel de 

avaliação de 

fornecedores

BRF

Inquérito

. Assegurar uma escolha 

cuidadosa dos novos  

fornecedores

. Informar os fornecedores 

acerca da percepção da 

AAPACDM do serviço prestado

Plano de 

Actividades
5%

PAI Taxa de cumprimento do PAI ≥ 78% ≥ 79% ≥ 80% Semestral GP PAI PAI
Definir acções concretizáveis e 

apostar na gestão das mesmas

Plano de 

Actividades
10%

PGM
Taxa de cumprimento dos objetivos 

dos planos das respostas sociais
≥ 96% ≥ 97% ≥ 98% Anual GQ

Relatórios dos 

Planos de 

atividades

Sensibilizar as equipas para a 

realização das atividades e 

projetos constantes no PA

Plano de 

Actividades 

das 

Respostas 

Sociais

10%

PAP

Número de 

intervenções/acompanhamentos em 

defesa do cliente

≥ 165 ≥ 170 ≥ 175 Anual
GP  Técnico 

Social

Mod.PAP.11 - 

Mapa de Controlo 

dos 

acompanhamento

s

. Assegurar a gestão dos 

pedidos de intervenção / 

atendimentos

Plano de 

Actividades
10%

PCPS Taxa de acidentes de clientes ≤ 2,8% ≤ 2,7% ≤ 2,6% Anual GP CPS

PACP

Registo de 

Ocorrência

. Sensibilizar os colaboradores 

para os cuidados pessoais e de 

saúde, bem como para o registo 

de situações anómalas

Plano de 

Actividades
10%

PDI
Indice Médio de qualidade de vida dos 

clientes
≥ 85,5% ≥ 86,0% ≥ 87,0% Anual CO GQ

Aplicação das 

escalas

A equipa multidisciplinar aplicar 

as escalas de qualidade de vida 

a cada cliente

Escala 

Qualidade 

Vida

10%

PDI
Taxa de cumprimento dos objetivos 

dos planos individuais
≥ 87% ≥ 88% ≥ 89% Anual GP CO Mod.PDI.02

Elaborar os planos individuais 

com base em objectivos/metas 

reais

Incentivar os clientes para a 

concretização dos mesmos

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de cumprimento das 

necessidades e expetativas dos 

clientes nos Planos Individuais

≥ 87% ≥ 87,5% ≥ 88% Anual GP CO Mod.PDI.02

Elaborar os planos individuais 

com base em objectivos/metas 

reais

Incentivar os clientes para a 

concretização dos mesmos

Plano de 

Actividades
10%

PGM Nº de reclamações ≤ 8 ≤ 7 ≤ 6 Semestral GQ
PACP, Livro de 

Reclamações

Apostar no tratamento eficaz 

das reclamações

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de implementação global de 

sugestões de todas as partes 

interessadas

≥ 88% ≥ 89% ≥ 90%

Mapa de 

Acompanhamento 

das Acções de 

Melhoria

. Sensibilizar os stackholders da 

importância de acções de 

melhoria, sendo que estas 

sejam  exequíveis

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de satisfação de clientes e 

familiares
≥ 85% ≥ 86% ≥ 87% Anual

Tratamento 

estatístico dos 

inquéritos de 

satisfação

Apostar na análise de 

resultados anteriores e acções 

para melhorar os resultados 

obtidos

Plano de 

Actividades
10%
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Melhorar a Qualidade 

de vida dos clientes

 Garantir a Satisfação 

dos Clientes

Meta 

2019E
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o
 

E
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a
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g
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Objectivo Estratégico/ 

Metas Politíca da 

Qualidade

Processo 

(Sigla)
Indicador Meta 2018

Meta 

2020
FM Resp. Suporte

Programas Estratégicos
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Acções
Projectos 

/Actividades

PA

% de rescisões de contratos devido à 

insatisfação dos clientes durante o 

acolhimento inicial

≤ 4 ≤ 3 ≤ 2 Anual

GP A

Coord. 

Respostas 

Sociais

Mod.PA.08 - 

Declaração de 

Desistência

Estar atento a sinais de 

insatisfação aquando do 

acolhimento inicial

Plano de 

Actividades
5%

PAI
Taxa de satisfação dos clientes face 

às actividades de inclusão
≥ 75% ≥ 78% ≥ 80% Anual GP AI

Plano de 

Actividades
5%

PAFP
Taxa de satisfação dos clientes face 

à formação profissional
≥ 75% ≥ 75% ≥ 80% Anual FP AFP

Plano de 

Actividades
5%

PAP
Taxa de satisfação dos clientes face 

ao serviço de apoio psico-social
≥ 70% ≥ 70% ≥ 72% Anual GP AP

Plano de 

Actividades
5%

PCPS
Taxa de satisfação dos clientes face 

aos cuidados pessoais e de saúde
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Anual GP CPS

Plano de 

Actividades
5%

PNA
Taxa de satisfação dos clientes face 

aos serviços de alimentação
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Anual GP NA

Plano de 

Actividades
5%

PC

Número de dias decorrentes desde a 

abertura de vaga até à seleção do 

candidato

≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 Semestral GP 
Ficha de inscrição 

e contrato

Apostar de uma resposta 

atempada e com qualidade

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de cumprimento dos objetivos 

dos processos chave
≥ 98% ≥ 98,5% ≥ 98,6% Anual GQ

Relatório de 

gestão

Apostar na satisfação do 

cliente

Plano de 

atividades
20%

Taxa de satisfação de todas as 

partes interessadas
≥ 87% ≥ 88,0% ≥ 89,0% Anual GQ

Relatório dos 

questionários de 

satisfação

Apostar na satisfação de todas 

as partes interessadas

Plano de 

Actividades
10%

Avaliar a Conduta 

Adaptativa dos 

clientes

PDI
Taxa de aplicação da Escala de 

Conduta Adaptativa
≥ 20% ≥ 22% ≥ 24% Anual

Gab. Psicologica 

/ Coordenador
Relatório

Aplicar a Escala de Conduta 

Adatativa aos clientes
RRSQ 100%

Analisar o impacto das 

estratégias de 

autorepresentação 

implementadas

PDI

Taxa de clientes que melhoraram a 

sua autodeterminação (resultado da 

dimensão da esala)

≥ 72% ≥ 73% ≥ 74% Anual CO GP
Aplicação das 

escalas

A equipa multidisciplinar aplicar 

as escalas de qualidade de vida 

a cada cliente

Escala 

Qualidade 

Vida

100%

Criar, desenvolver e 

promover produtos e 

serviços nos Centros 

de Atividades 

Ocupacionais

PAI Número de novos produtos/serviços ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 Anual Coordenador Ficha de Projeto
Implementar um novo produto ou 

serviço

Plano de 

Actividades
100%

Aumentar o número 

de clientes em 

Atividades 

Socialmente Úteis

PAI
Números de clientes em Atividades 

Socialmente Úteis
≥ 15 ≥ 17 ≥ 20 Anual Coordenador Protocolos

Dinamizar protocolos no âmbito 

da inserção dos clientes em 

ASUS

Plano de 

Actividades
100%

PGM
nº de reuniões gerais de 

colaboradores
≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 Anual

Direcção

GQ
Actas de Reunião Planear reuniões gerais

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de satisfação dos 

colaboradores face ao seu 

reconhecimento

≥ 65% ≥ 67% ≥ 69% Anual GP GQ

Tratamento 

estatístico dos 

inquéritos de 

Analisar e tratar os 

questionários de avaliação 

Plano de 

atividades
15%

Índice médio da avaliação de 

desempenho
≥ 3,4 ≥ 3,5 ≥ 3,6 Anual

Tratamento 

estatístico dos 

inquéritos da 

Sensibilizar os colaboradores 

sobre o seu desempenho

Plano de 

atividades
20%

Taxa de colaboradores classif icados 

com Muito bom
≥ 22% ≥ 23% ≥ 25% Anual

GP RH

Avaliadores

Fichas de 

Avaliação

Relatório de 

Avaliação do 

Desempenho

Sensibilizar os colaboradores 

sobre o seu desempenho
RRSQ 20%

Taxa média de motivação dos 

colaboradores
≥ 70% ≥ 75% ≥ 77% Anual GP RH Relatório 

Analisar e tratar os 

questionários de avaliação 
RRSQ 20%

Apostar na análise de 

resultados anteriores e acções 

para melhorar os resultados 

obtidos

PGM

PRH

Tratamento 

estatístico dos 

inquéritos de 

satisfação
 Garantir a Satisfação 

dos Clientes

E
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g
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Objectivo Estratégico/ 

Metas Politíca da 

Qualidade

Processo 

(Sigla)
Indicador Meta 2018
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2019
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2020
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Assegurar as 

competências e a 

motivação dos 

colaboradores, 

necessárias à 

prestação do serviço 

aos clientes
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Acções
Projectos 

/Actividades

Taxa de satisfação dos 

colaboradores
≥ 70% ≥ 72% ≥ 75% Relatório

Apostar na análise de 

resultados anteriores e acções 

para melhorar os resultados 

obtidos

RRSQ 20%

Grau de cumprimento do plano anual 

de formação
≥ 75% ≥ 75% ≥ 80%

Plano Anual de 

Actividades

Definir acções concretizáveis 

durante o período em causa

Plano de 

Formação
20%

Desenvolver ações de 

Benchlearning interno
PGM

Número de ações de benchlearning 

desenvolvidas
≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 Anual

GQ e 

coordenadores
Plano Formação

Desenvolvimento de ações de 

benchlearning interno

Plano de 

Formação
100%

Avaliar as 

competências 

definindo objetivos 

individuais de 

desempenho

Percentagem de colaboradores 

avaliados por objetivos ≥ 95% ≥ 98% ≥ 100% Anual

Direção, Direção 

Serviços e 

Coordenadores

Relatório de 

Avaliação de 

desempenho

Definir e avaliar todos os 

colaboradres através de 

objetivos individuais de 

desempenho

RRSQ 100%

Taxa de satisfação - Oportunidade de 

participação e envolvimento  

Questionário de Satisfação

≥ 95% ≥ 98% ≥ 100% Anual GP

Relatório de 

avaliação da 

satisfação dos 

colaboradores

RRSQ 50%

 Taxa de colaboradores que 

contribuem com objetivos para o plano 

de atividades. 

≥ 95% ≥ 98% ≥ 100% Anual
Direção 

Serviços

Atas de reunião, e-

mails, etc
RRSQ 50%

Aferir os resultados 

de Cultura de 

Qualidade 

Organizacional 

EQUASS

PGM Resultado global do questionário % ≥ 1% Anual

Direção e 

Direção de 

Serviços

Relatório

Aplicar escala para medir a 

cultura de qualidade 

organizacional EQUASS

RRSQ 100%

Promover a Inovação 

em práticas e 

modelos de 

intervenção

PDI

Nº de Projetos de Inovação 

relacionados com Modelos ou Práticas 

de Intervenção

≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 Anual
Gab. Psicologica 

/ Coordenador
Ficha de projeto

Inovar em prátias e modelos de 

intervenção

Plano de 

Actividades
100%

Promover a 

investigação na área 

da incapacidade 

intelectual

PDI
Nº de pesquisas/investigações 

realizadas. 
≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 Anual

Gab. Psicologica 

/ Coordenador
Ficha de projeto Promover a investigação 

Plano de 

Actividades
100%

Alargar a oferta 

formativa, alargando 

as áreas de formação

PAFP
Número de novas áreas de 

formação
≥ 2 Anual

Direção 

Serviços e 

Coorenador

Ficha inscrição

Promover mais áreas de 

intervenção na área da 

Formação Profissional

RRSQ 100%

Promover o 

Restaurante 

Pedagógico

PAFP
Número de novas atividades 

estabelecidas
≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 Anual

Direção 

Serviços e 

Coorenador

Ficha de projeto
Promover o espaço designado 

de Restaurante Pedagógico

Plano de 

Actividades
100%

Indicador

Aumentar a 

participação e o 

envolvimento efetivo 

de colaboradores na 

tomada de decisão

PRH
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Objectivo Estratégico/ 

Metas Politíca da 

Qualidade

Desenvolver ações que 

promovam a participação ativa 

dos colaboradores nas tomadas 

de planeamento e decisão

PRH

Assegurar as 

competências e a 

motivação dos 

colaboradores, 

necessárias à 

prestação do serviço 

aos clientes
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Acções
Projectos 

/Actividades

Cumprir o Plano de 

Comunicação
PGM

Taxa de cumprimento do Plano de 

Comunicação
≥ 80% ≥ 85% ≥ 90% Anual

GQ

Coord. Resp. 

Sociais

Plano de 

Comunicação

. Elaborar o Plano de 

Comunicação, identif icando 

acções, responsáveis e prazos 

de implementação    . 

Implementar, registar e avaliar 

as acções

Plano de 

Actividades
40%

PAI
Número de saídas dos clientes à 

Comunidade
≥ 160 ≥ 165 ≥ 170 Anual GP CO

Planos de saída, 

Relatório de 

atividades de 

inclusão

Envolver os clientes na 

comunidade em que estão 

inserios

Plano de 

atividades
20%

Taxa de comunicação dos resultados 

obtidos
≥ 94% ≥ 95% ≥ 96% Anual GQ

Diversas formas 

de divulgação

Devolver a todas as partes 

interessadas os resultados, 

conquistas e dif iculdades 

sentidas

Plano de 

atividades
10%

Número de ações de responsabilidade 

social
≥ 20 ≥ 21 ≥ 22 Anual GQ

Planos de saída, 

relatórios, atas
Envolvimento na comunidade

Plano de 

atividades
20%

Taxa de satisfação às perguntas dos 

inquéritos de avaliação  às partes 

interessadas relacionadas com a 

divulgação da Instituição 

≥ 92% ≥ 95% ≥ 96% Anual GQ

Mod.G.25 - 

Relatório de 

Satisfação das 

Partes 

Interessadas

Apostar na divulgação da 

AAPACDM

Plano de 

Actividades
10%

Número de planos de melhoria 

implementados
≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 Anual Direcção

Planos de 

Melhoria

Apostar na realização das 

melhorias
50%

Taxa de concretização das ações 

dos planos de melhoria
≥ 90% ≥ 91% ≥ 92% Semestral Direcção Ficha de Projectos

Apostar na angariação de 

fundos e divulgação
50%

Taxa de concretização das ações 

dos planos de melhoria
≥ 90% ≥ 91% ≥ 92% Semestral Direcção Ficha de Projectos

Apostar na angariação de 

fundos e divulgação

Plano de 

Actividades
33%

Número de planos de melhoria 

implementados
≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 Anual Direcção

Planos de 

Melhoria

Apostar na realização das 

melhorias
33%

Taxa de concretização de 

candidaturas com interesse para a 

AAPACDM

≥ 85% ≥ 90% ≥ 95% Anual

Direcção; OG; 

Gabinete de 

Projectos

Informação de 

abertura de 

candidatura

Candidatura

Estar atento à aberura de 

candidaturas

Plano de 

Actividades
34%

Criar uma área de negócio 

sustentável

Dezem

bro
Anual Direcção Ficha de Projectos

Apostar na angariação de 

fundos e divulgação

Plano de 

Actividades
50%

Taxa de eficácia das ações dos 

planos de melhoria
≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% Anual Direção Fichas de projetos

Apostar na angariação de 

fundos e divulgação

Plano de 

Actividades
10%

Taxa de auto-f inanciamento 

(donativos, venda de produtos, centro 

de recursos, eventos, quotas de 

sócios)

≥ 9% ≥ 10% ≥ 10% Anual

. Realizar campanhas de 

angariação de fundos e venda 

de material produzido pelos 

clientes

. Apostar na divulgação do 

centro de recursos

Plano de 

Actividades
20%

% de redução de custos 

relativamente ao ano anterior
≥ 2% ≥ 1,6% ≥ 1,7% Anual

Sensibilizar a Direcção, 

Colaboradores e Familiares

Plano de 

Actividades
20%

Divulgar as atividades 

da Instituição

PGM

PGM

Relatório de ContasPRF

GQ

GP RF

GP AI

GP AFP

Colaboradores

Direcção

Plano de 

Actividades
PGM

Construção de novas 

Instalações

Investir nas 

Estruturas e 

EquipamentosG
es

tã
o

 d
e 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s

Reduzir a dependência 

financeira das tutelas

G
es

tã
o

 F
in

an
ce

ir
a 

e 
S

u
st

en
ta

b
ili

d
ad

e

Ponde

raçãoE
ix

o
 

E
st

ra
té

g
ic

o

Objectivo Estratégico/ 

Metas Politíca da 

Qualidade

Processo 

(Sigla)
Indicador Meta 2018

PGM

Meta 

2020
FM Resp. Suporte

Programas Estratégicos
Meta 

2019
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