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Ata de reunião de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade da CERCINA 

 

Data: 21 -04- 2013 

 

Participantes:  

- Joaquim Pequicho (Representante da Direção); 

- Margarida Florência (Diretora técnica do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e Formação Profissional 

(FPR) e Gestora da Qualidade); 

- Susana Clara (Diretora Técnica do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI));  

 

A CERCINA através do Programa Arquimedes, medida integrada na Tipologia de Intervenção 6.4 do POPH, 

iniciou a implementação e desenvolvimento do seu Sistema de Gestão de Qualidade no âmbito da norma Europeia 

EQUASS Assurance. Este processo teve início em Maio de 2011, aplicando-se, inicialmente, às respostas sociais 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), Formação Profissional (FPR) e Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). 

Neste âmbito e com o objectivo de rever pela primeira vez o sistema, foi analisado o resultado da monitorização 

das políticas do ano de 2012, cuja informação mais pormenorizada se encontra em anexo (Monitorização das políticas 

da organização). 

 

Política da higiene, saúde e segurança no trabalho: 

No que se refere às ações de sensibilização e para melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho, 

não foram realizadas conforme previsto devido a dificuldade de tesouraria da instituição. A CERCINA está a diligenciar 

no sentido deste serviço ser prestado voluntariamente, por pessoa com formação específica na área. Será desta 

forma que tentaremos resolver esta questão, para o ano de 2013. 

Durante o ano de 2012 não houve acidentes de trabalho e a visita às instalações pela empresa contratada foi 

realizada conforme previsto, tendo detetado algumas irregularidades que se encontram a ser resolvidas no âmbito do 

processo de Gestão da melhoria (G03). 

 

Política da qualidade: 

A aposta da instituição em novas tecnologias foi melhorada através da angariação de dois computadores, o que 

facilitou o acesso aos colaboradores a realização de registos na plataforma informática “Quality alive”, entre outros. 

Relativamente ao objetivo “apostar no marketing social para divulgar a instituição”, esta aposta não foi totalmente 

conseguida no ano de 2012, pois deparamo-nos com bastantes dificuldades de tesouraria e de disponibilidade de 

pessoa com formação na área para executar este serviço voluntariamente. O presidente da instituição informou que o 

vice-presidente se disponibilizou para efetuar todas as tarefas necessárias para criar a página da CERCINA, de forma 

a possibilitar o seu uso como meio privilegiado para a comunicação com todas as partes interessadas, em 2013. Por 

outro lado, conseguimos ultrapassar as dificuldades de comunicação com o exterior, através da rentabilização do meio 

Facebook, o qual angariou mais amigos do que o previsto, no ano de 2012. 
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Relativamente ao objetivo “assegurar meios de sustentabilidade” foi atingido, uma vez que os resultados obtidos 

foram, na sua maioria, além do planeado. Realizaram-se mais duas ações de angariação de fundos do que o previsto, 

por iniciativa de entidades externas (Feira do séc. IXX e realização de embrulhos de Natal no Continente local). No 

entanto, o alcance destas metas não depende da instituição, por isso mantivemos o mesmo valor para 2013. A 

instituição esperava manter apenas o financiamento da Segurança social e do IEFP (Instituto de Emprego e Formação 

Profissional) devido a previsão de alterações da legislação de funcionamento e organização do CNO (Centro de 

Novas Oportunidades) e alterações ao nível do financiamento da DREL a projetos das Necessidades Educativas 

Especiais, ou seja, ao CRI (Centro de Recursos para a Inclusão). Verificamos que todos os acordos se mantiveram em 

2012, mas o CNO não se prolongou para este ano de 2013. Neste momento já temos informação de que serão 

criados os CQEP’s, como uma nova versão do CNO, acrescido de responsabilidades. Aguardamos abertura de 

período de candidaturas a este novo programa de financiamento, tal como para a renovação do financiamento do CRI 

para o ano letivo de 2013/2014.  

No que se refere às candidaturas a projetos, das submetidas (15) foram aprovadas (10) as respeitantes a: 

 seis projetos internacionais,  

 uma de Formação Modular Certificada (FMC), 

 uma de CRI, 

 duas de FPR para a pessoa com deficiência. 

Em relação às candidaturas não aprovadas, a razão prende-se com a falta de dotação financeira das respetivas 

medidas de financiamento. Temos expectativas que, numa próxima oportunidade de submissão destas candidaturas, 

as mesmas venham a merecer a aprovação para a sua execução. 

Quanto ao objetivo “Melhorar o desempenho económico-financeiro”, no que respeita ao indicador de autonomia 

financeira, embora o desvio seja positivo, o valor alcançado é negativo, pois um valor superior indica dependência 

financeira de terceiros. O tempo médio de pagamentos é inferior ao tempo médio de recebimentos, o que significa 

dificuldades de tesouraria. Para 2013 tentaremos um equilíbrio maior e consequentemente melhorar o desempenho 

económico. 

- Relativamente ao objetivo “Satisfazer as necessidades e expectativas das entidades interessadas” todos os desvios 

apresentados são positivos, exceto dos colaboradores, valor este (58%) relacionado com insatisfação em relação ao 

espaço físico (CNO) e segurança, situações que já se encontram ou resolvidas ou em fase de resolução, conforme já 

tratado no âmbito do respetivo processo de Gestão da melhoria (G03). 

No que respeita ao financiador, embora ainda não tenhamos recebido o inquérito de avaliação de satisfação da 

Segurança social, no relatório da visita de acompanhamento é referida a preocupação da instituição no sentido de 

garantir o bem estar dos clientes, ultrapassando da melhor forma possível as limitações e dificuldades relacionadas 

com a estrutura física. 
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No que se refere ao objetivo “Melhorar continuamente os processos”, das ações de melhoria identificadas em 2012,  

todas estão avaliadas como eficazes até à data, evidenciando a preocupação desta instituição com a melhoria 

contínua do seu sistema de gestão.  

 

Política da ética: 

Relativamente ao objetivo “ Melhorar a conduta da organização no domínio ético”: 

- No que respeita ao conhecimento da missão, da visão, dos valores, e das políticas os desvios representam a 

dificuldade de grande parte dos colaboradores não qualificados em as reproduzirem, pese embora até os percebam. A 

equipa técnica tem realizado algumas reuniões onde tem abordado a temática com o objetivo de aprofundar esse 

conhecimento, foram afixados documentos com esta informação, mas tem-se deparado com relativa falta de 

comprometimento de alguns deles, sobretudo os mais antigos que se têm revelado mais adversos à mudança. No 

entanto, parece-nos que o conhecimento nesta área tem vindo a melhorar. A instituição continuará a desenvolver 

todos os esforços no sentido de reforçar esse conhecimento. 

Relativamente ao objetivo “Melhorar o desempenho ético” da organização: 

- Em relação à reclamação efetuada pelos monitores do CAO no sentido de reivindicar mais apoio da equipa técnica 

no desenvolvimento de atividades, esta foi considerada não legítima pelo facto de que esta equipa, para se manter tal 

como está (com colaboradores há mais de 15 anos), o acordo definido com a Segurança social não cobre 

financeiramente a colocação de um técnico superior. A resposta social CAO usufrui de trabalho técnico multidisciplinar 

de técnicos afetos financeiramente a outras respostas. A resolução desta questão implica despedir dois monitores de 

CAO, situação que a instituição quer, ao máximo, evitar. 

- Em relação ao nível de satisfação de clientes verifica-se um desvio positivo de 6%, por isso, tendo em conta a 

perspetiva de melhoria contínua, propomos, para 2013, uma meta de 80%. 

- No que respeita à auditoria interna, o desvio (-50%) deve-se a dificuldades na implementação de práticas de registo 

dos colaboradores, devido à necessidade de reorganizar os horários de trabalho indireto, de forma a criar tempos que 

possibilitem a realização de registos que, até então, não se realizavam. Desde o momento da auditoria interna 

(Novembro de 2012) até à data, praticamente todas as não conformidades já foram resolvidas, exceto as questões 

relacionadas com requisitos de segurança, que se encontram em resolução, conforme referido na análise da política 

de higiene, saúde e segurança no trabalho. 

Relativamente aos objetivos que medem o desempenho da instituição na garantia da dignidade e prevenção de riscos 

e abusos de clientes foram cumpridos na sua totalidade, confirmando o compromisso da CERCINA com os seus 

valores. 

 

 

Política de parcerias: 

- Relativamente ao objetivo “Melhorar a gestão da organização”, das atividades associadas às parcerias, o resultado 

obtido revela um desvio negativo de 6%, pois não foram realizadas as atividades relacionadas com o CRI, ou seja, os 
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PIT’s – Planos Individuais de Transição, explicado pelo facto de nenhuma escola ter promovido a integração de alunos 

em contextos profissionais. 

- Relativamente ao objetivo “reforçar a participação em redes de parcerias”, a entidade geriu no seu sistema, durante o 

ano de 2012, parceria com 8 entidades. Mas já definiu uma ação de melhoria no sentido de melhorar a informação no 

seu sistema relativamente a outras parcerias já estabelecidas e a estabelecer até ao final deste ano de 2013. O grau 

de satisfação dos parceiros revelou-se idêntico ao previsto e consideramos que 70% de satisfação desta parte 

interessada é um resultado positivo, por isso iremos mantê-lo para 2013. Em relação às questões nas quais foram 

verificados resultados que indicam grau de satisfação mais baixa, foram planeadas ações de melhoria no âmbito do 

processo existente para o efeito, no sistema (Gestão da melhoria – G03). Para aumentar a quantidade de respostas 

de inquéritos, será alterada a estratégia de comunicação e aproximação com parceiros, no sentido de realizar 

reuniões com estas entidades, conforme ação de melhoria planeada no processo G03. 

Ainda neste objetivo, verificamos que mais parcerias do que as previstas foram efetivadas durante o ano de 2012, ou 

seja, concluímos que fomos demasiado prudentes na definição desta meta e, para o ano de 2013, aumentamos a 

meta para 100%, pois esperamos que todas as parcerias se efetivem durante o ano de 2013. Devemos reforçar que 

esta taxa de execução pode ficar bastante comprometida, dependendo do início do CQEP, conforme referido na 

análise da política da qualidade. Em relação aos projetos internacionais, a explicação do desvio da taxa de execução 

prende-se com razões de dotação financeira das respetivas medidas, conforme referido na análise da política da 

qualidade. 

 

Política de responsabilidade social: 

Relativamente ao objetivo “Promover cultura de cidadania” foram realizadas menos ações internas do que o previsto, 

mas a taxa de satisfação e o nível de participação de clientes foi total. O nº de voluntários participantes também foi 

consideravelmente superior e o motivo prende-se com o envolvimento do Externato D. Fuas Roupinho, no que se 

refere ao curso Tecnológico de Desporto. 

Relativamente ao objetivo “Reforçar o envolvimento da família e da comunidade” foram realizadas as quatro atividades 

previstas na comunidade e os estágios realizados na comunidade foram dois, no entanto, estes valores não 

dependem da instituição, mas de solicitações externas. No que se refere ao voluntariado por conta da organização, o 

desvio negativo prende-se com a diminuição do número de reuniões dos diferentes órgãos nos quais a CERCINA está 

representada. A juntar a isto, em 2012 não houve qualquer participação na CPCJ, relacionada com a não aprovação 

do Projeto Escolhas. O voluntariado por conta do trabalhador foi bastante superior ao previsto, devido à necessidade 

de remodelação e manutenção de espaços, para a qual a maioria dos colaboradores contribuiu. No que respeita à 

participação de clientes em ações realizadas na comunidade, a dificuldade de transporte de alguns clientes já tinha 

sido tida em conta na definição da meta (70%), por isso esta foi atingida. No que se refere à recolha e distribuição de 

alimentos, a meta foi largamente superada devido à atribuição diária de géneros do Pingo Doce, a qual não estava 

prevista aquando da definição da meta. Tendo em conta que esta distribuição pode ser alargada a outras instituições, 

decidimos manter a meta para o ano de 2013.  
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Política dos recursos humanos: 

- Relativamente à subpolítica de Recrutamento e seleção, a necessidade de garantir a estabilidade económica da 

instituição perante todas as mudanças previstas e ocorridas durante o ano de 2012, resultou numa estabilidade dos 

seus recursos humanos, não se tendo verificado necessidade de admitir nenhum colaborador. 

- No que respeita à subpolítica de Avaliação de desempenho, foi decidido avançar com este processo apenas na 

modalidade de auto-avaliação, razão pela qual não foi ainda aplicado o procedimento de reconhecimento individual de 

colaboradores, uma vez que só será aplicado na sequência do novo processo de avaliação de desempenho a realizar 

no início do ano de 2014. 

Na perspectiva das chefias, os resultados da avaliação de desempenho concluída apresentam resultados, na sua 

maioria, demasiado bons, revelando que os colaboradores não a encararam como uma oportunidade para reflectir 

sobre as competências e conhecimentos que dominam bem e sobre aqueles em que são mais frágeis e em que 

devem investir para melhorar o seu desempenho. Deste modo, em 2014 será implementado novo processo de 

avaliação de desempenho nas modalidades de auto-avaliação e avaliação descendente realizada pelos superiores 

hierárquicos, na sequência do qual será analisado com cada colaborador o resultado individual e será negociado o 

plano de desenvolvimento de competências respectivo. 

- Em relação à subpolítica de Qualificação profissional, as metas atingidas superaram o planeado, evidenciando, 

conforme referido no relatório de análise dos resultados anuais da formação, a disponibilidade e motivação revelada 

pelos colaboradores para a frequência de formação, quer interna quer externa, promovendo, assim, a melhoria das 

suas competências e conhecimentos para o desempenho da função. 

- Relativamente à subpolítica de Gestão de carreiras, os objetivos de voluntariado foram amplamente superados, 

reforçando a aposta da instituição na participação e rentabilização destes recursos. 

- Relativamente à subpolítica de Reconhecimento, o grau de satisfação dos colaboradores é baixo, possivelmente 

devido ao facto de se tratar do primeiro ano em que se implementou este processo de avaliação de desempenho e, 

sendo este apenas na modalidade de autoavaliação não permite o reconhecimento diferenciador pretendido. Esta 

situação será alterada no próximo ano, conforme previsto. 

 

Política da participação: 

 

- Relativamente ao objetivo que mede a participação dos clientes em reuniões de elaboração e avaliação de 

PI’s, este ficou aquém da meta definida, por dificuldade de deslocação das famílias à instituição. De forma a alterar 

este valor, decidiu-se como ação de melhoria a realização de visitas domiciliárias dos técnicos no próximo período de 

avaliação de PI’s. 

No que se refere ao número de reuniões com clientes, medido pelos registos de atendimentos realizados pelos 

técnicos, a meta ficou muito aquém, devido à inexequibilidade destes registos. Desta forma, a meta será diminuída 

para valores considerados possíveis pela instituição, tendo em atenção que estes não poderão colocar em causa a 
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missão da instituição. As reuniões com familiares também verão diminuídas as suas metas, pois temos de ter em 

conta que a avaliação do PI é anual, por isso contabiliza-se uma reunião por ano. 

O grupo de autorrepresentação iniciou mais tarde a sua atividade do que estava previsto, em 2012. Para 2013 

prevê-se uma reunião por mês, por isso a meta será mantida em 12. O mesmo se prevê  para as reuniões de equipa 

técnica, uma por mês, conforme cronograma elaborado.  

Relativamente às sugestões de todas as partes interessadas, os desvios negativos explicam-se pelo facto de a 

apresentação de sugestões e reclamações não ser encarada como uma oportunidade de envolvimento na gestão e 

promoção da melhoria contínua dos serviços. O esforço da organização tem sido no sentido de sensibilizar cada vez 

mais os seus stakeholders para a importância da participação na gestão da organização. Além disso, a instituição 

também fará todos os esforços, conforme já referido, no sentido dos clientes participarem ativamente na elaboração 

do seu PI, PCI e Plano de Sessões, passos importantes para autodeterminação e empowerment. 

Convém referir que, entretanto, foram apresentadas sugestões nos inquéritos de avaliação de necessidades e 

expectativas, por isso a perspetiva de alcance destas metas é mais positiva para 2013. Todas estas sugestões se 

encontram já tratadas no âmbito do respetivo processo G13 – Gestão de sugestões e reclamações. 

 

Política da Qualidade de Vida: 

A participação dos clientes e seus significativos na elaboração do seu PI, PCI e Plano de sessões representou um 

passo importante na promoção da sua autodeterminação. Consequentemente, na melhoria significativa da sua 

qualidade de vida, sendo um critério de avaliação muito importante a considerar para medir o desempenho da 

organização na garantia da qualidade de vida dos seus clientes. 

No que se refere aos resultados da avaliação dos PI’s, estes são bastante positivos, reforçados pela participação ativa 

da equipa multidisciplinar na sua elaboração, avaliação e revisão. 

 

Política da confidencialidade 

O compromisso de confidencialidade para com os seus clientes está amplamente atingido, conforme evidenciam os 

resultados desta política, indicando um nível de satisfação muito positivo e a inexistência de reclamações que 

coloquem em causa o desempenho da CERCINA neste âmbito. 

 

 

Revisão de conteúdo do sistema: 

 

Tendo em conta toda a informação obtida e analisada, a instituição decide não efetuar alterações à visão, 

missão, valores, princípios e políticas da organização. 

Relativamente aos serviços, conforme referido, neste momento já temos informação de que serão criados os 

CQEP’s, como uma nova versão do CNO, acrescido de responsabilidades. Aguardamos abertura de período de 

candidaturas a este novo programa de financiamento, tal como para a renovação do financiamento do CRI para o ano 

letivo de 2013/2014.  
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Neste ano de 2012 verificaram-se algumas barreiras à continuidade de alguns serviços, como seja o fim dos 

acompanhamentos terapêuticos aos clientes do Centro de Recursos para a Inclusão e CAO, imposta pela redução do 

financiamento ao CRI da CERCINA. No sentido de ultrapassar esta barreira a CERCINA efetuou um acordo com o 

CEERDL no sentido de aumentar a sua área geográfica de intervenção. Assim foi possível estabelecer novos acordos 

de parceria com três Agrupamentos de Escola do Concelho das Caldas da Rainha. Este alargamento proporcionou um 

aumento do financiamento ao CRI da CERCINA e consequentemente manter os acompanhamentos terapêuticos aos 

clientes do Agrupamento de Escolas da Nazaré e ao CAO. 

Relativamente às políticas foram alteradas para o ano de 2013 as definições da política da qualidade (incluindo 

a melhoria contínua) e de recrutamento e seleção (reforçando a igualdade de oportunidades).  

Em relação aos planos, encontra-se finalizada a avaliação e revisão dos Planos individuais, realizada com o 

objetivo de adequar o mais possível o plano a cada cliente, com a participação deste e seus significativos, sempre que 

possível. 

No que se refere aos processos, neste ano de 2013 todos serão executados na plataforma de gestão “Quality 

alive”, incluindo o Plano anual da CERCINA que, em 2012, se tratou fora da QA. Convém reforçar que este plano 

integra o alinhamento entre as políticas e as atividades, continuando a cumprir os requisitos do plano anterior. 

Além disso, verifica-se a necessidade de alterar o processo G03 - Gestão da melhoria para, por um lado 

permitir que para o mesmo problema/oportunidade de melhoria identificado se possa prever mais do que uma ação de 

melhoria no mesmo processo e, por outro lado, incluir as acções de melhoria pela melhoria (até à alteração estas 

ações serão tratadas como ações preventivas).  

Os procedimentos já se encontram todos aprovados por colaboradores e clientes e em plena implementação. 

Relativamente a documentos, não se procedeu a revisões significativas. 

 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 

 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 


