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[AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL 
2012] 
 A monitorização dos indicadores permite avaliar pormenorizadamente o desempenho da CERCINA e o contributo 
dos indicadores para o cumprimento dos objetivos operacionais no ano de 2012.  
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Avaliação do Plano Anual – 2012 

Política da ética 

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e 

organização das práticas que respeitem os valores da instituição, bem como a prevenção de abuso físico, mental e financeiro. 

Política Objectivos Indicadores 
Metas Processos/Actividade

s 
Estado Observações 

Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 

Ét
ic

a 

Melhorar a 

qualificação da 

organização no 

domínio ético 

% Reprodução da visão da 

organização 95% 50% 

Entrevista em Auditoria 
Interna 

Jan -
2012 

Dez - 
2012 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 56,9%. 

O desvio prende-se com o 
facto de ser o ano de início 
de disseminação da missão, 
visão, valores e políticas da 
organização. 

Auditoria Interna 
(M02) 

% Reprodução da missão 

e valores da organização 90% 50% 

% Reprodução das 

políticas da organização 80% 50% 

Melhorar o 

desempenho ético 

Taxa de conformidade das 

práticas e dos registos 
(N.º de requisitos 

conformes/N.º de requisitos 

controlados)*100 

80% 50% Monitorização do 
cumprimento do plano da 
qualidade 

Jan-
2012 

Dez -
2012 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 90,36%. 

O desvio prende-se com o 
início do plano de 
qualidade. 

Auditoria Interna 
(M02) 

Processos de 
gestão da 
qualidade 

N.º Reclamações legítimas 2 0 Gestão de Sugestões e 
reclamações 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 90,36% 

O desvio prende-se com o 
início do plano de 
qualidade. 

Gestão de 
Sugestões e 
reclamações 
(G13) 

Nível de Satisfação dos 

clientes 

70% 76% 
Avaliação da satisfação 

Avaliação da 
satisfação (M03) 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da ética atingiu uma taxa de concretização média positiva de 86,81%. Constatou-se, também, que o objetivo 

que obteve uma classificação mais baixa (56,9%) foi “Melhorar a qualificação da organização no domínio ético”.   

Garantir a dignidade 

dos clientes e a 

protecção de riscos 

indevidos 

N.º de Reclamações 

legítimas que coloquem 

em causa a dignidade dos 

clientes (Ex: falta de 

respeito pelo cliente, pela 

privacidade do cliente, 

situação de humilhação e 

maus tractos) 

0 0 
Gestão de Sugestões e 

reclamações 

Jan-
2012 

Dez -
2012 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 100% 

Gestão de 
Sugestões e 
reclamações 
(G13) 

Nº de acidentes com 

responsabilidade da 

instituição 
0 0 

Registo de ocorrências 

Processos disciplinares 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 100% 

Registos de 
reuniões 

Actas de 
direcção 

Garantir a prevenção 

do abuso físico, 

mental e financeiro 

Nº de ocorrências 

relacionadas com abusos 

(físicos, mentais e 

financeiros) 

0 0 
Registo de ocorrências 

 

Jan-
2012 

Dez -
2012 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 100% 

Registos de 
reuniões 

Actas de 
direcção 
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Política de parcerias 

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a 

melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver a dimensão económica, humana e 

ambiental.    

 

Política Objectivos Indicadores Metas Processos/Activi
dades 

Estado Observações Monitorização 

Def. Alc. 
Realizado Não 

realizado 

P
ar

ce
ri

as
 

Reforçar a participação 
em redes de parcerias 
(científicas, técnicas, 

formação, transportes) 

Grau de satisfação dos 
Parceiros 

70% 72% 
Avaliação da 
Satisfação dos 
parceiros 

Set -2012 Out - 2012 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 153,13%. 

Avaliação da 
satisfação (M03) 

Taxa de execução de 
parcerias protocoladas  
(Nº parcerias protocoladas/ 
Total de Parcerias 
efectivas)*100 

25% 62% 

Gestão de parcerias 

(6 / 9 projetos 
internacionais) 

 

Jan-2012 Dez -2012 
Monitorização de 
parcerias 

Número de redes e 
protocolos em vigor  4 6 

Taxa de execução de 
projectos internacionais  

(Nº de projectos 
internacionais executados / 
total de candidaturas a 
projectos 
internacionais)*100 

60% 67% 

Melhorar a gestão da 

organização 

Taxa de Eficácia das 

parcerias (Relação entre os 

resultados obtidos e os 

objectivos pretendidos) 

 

100% 

 

94% Gestão de parcerias Jan-2012 Dez -2012 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 94%. 

O desvio prendeu-se com a 
não realização das 

Monitorização de 
parcerias 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política das parcerias atingiu uma taxa de concretização média positiva de 141,30%. Constatou-se, também, que o 

objetivo que obteve uma classificação mais baixa (94%) foi o referente a “Melhorar a gestão da organização”.  

atividades relacionadas 
com o CRI, ou seja os 
Planos Individuais de 
Transição, explicado pelo 
fato de nenhuma escola ter 
promovido a integração de 
alunos em contextos 
profissionais.. 
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Política de responsabilidade social 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera, visando o reconhecimento da pessoa com 

deficiência pela competência. Este compromisso abrange o domínio ambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios directos.  

 

Política Objectivos Indicadores Metas Processos/Actividades Calendarização Observações Monitorização 

Def. Alc. Inicio Fim 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
ad

e
 S

o
ci

al
 

Reforçar o 
envolvimento da 

família e da 
comunidade 

N.º de Ações participadas 
na comunidade 

4 4 

Participação em actividades 
pontuais mediante convite 
formal 

Jan-
12 

Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 260,33%. 
 

Relatório de 
actividades 

Taxa de participação de 
clientes em ações na 
comunidade 

70% 70% 

Nível de satisfação dos 
clientes relativo a 
participação em 
actividades da 
Comunidade 

70% 100% 

N.º de acções realizadas  16 6 
Comemoração Dia de São Brás, 
Aniversário da CERCINA, 
Coastwach, Carnaval, Dia 
Mundial da árvore, Dia Mundial 
da Terra, Pirilampo Mágico; 
Wind in Cap, Nazaré 2012; Dia 
Mundial do Ambiente, Festa de 
Entrada das férias, Apanha e 
Venda do Medronho, Apanha e 
Venda da Castanha, Dia de são 
Martinho, Aniversário da FP, 
Festa de Natal 

Jan-
12 

Dez-12 

Taxa de participação de 
clientes em acções da 
instituição 

70% 100% 

Nível de satisfação dos 
clientes relativo a acções 
realizadas 

70% 100% 

N.º de horas de trabalho 
voluntário por conta da 
organização 

100h 12 

Participação em reuniões Rede 
Social, Concelho Municipal da 
Educação; Concelho Municipal 
do Desporto; CPCJ;CEFAE; 
Orientação de Estágios 
 
(em 2012 não houve qualquer 

Jan-
12 

Dez-12 
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participação na CPCJ, 
relacionada com a não 
aprovação do Projeto Escolhas) 

N.º de horas de trabalho 
voluntário por conta do 
colaborador 

100h 256h  

Orientação de Estágios; 
Campanha Pirilampo Mágico; 
Operação Alegria; 
Remodelação/manutenção de 
espaços 

Jan-
12 

Dez-12 

Valor médio mensal da 
recolha e distribuição de 
alimentos (famílias de 
Clientes e Colaboradores 
com carência económica 
comprovada) 

750€ 
12.97
2€ 

Recepção e distribuição de 
alimentos e para famílias de 
Clientes, Colaboradores com 
carência económica 
comprovada e Voluntários do 
S.V.E. 

Jan-
12 

Dez-12 

N.º de novos voluntários 

que participam em 

actividades externas 

3 
4 Gestão do voluntariado (SVE) 

Jan -
12 

Dez - 12 

N.º de estágios realizados 3 2 
Recepção de estagiárias de 
diversas áreas profissionais 

Jan-
12 

Dez-12 

Promover cultura de 
cidadania 

N.º de acções internas 16 6 Comemoração Dia de São Brás, 
Aniversário da CERCINA, 
Coastwach, Carnaval, Dia 
Mundial da árvore, Dia Mundial 
da Terra, Pirilampo Mágico; 
Wind in Cap, Nazaré 2012; Dia 
Mundial do Ambiente, Festa de 
Entrada das férias, Apanha e 
Venda do Medronho, Apanha e 
Venda da Castanha, Dia de são 
Martinho, Aniversário da FP, 
Festa de Natal 

Jan-
12 

Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 152,64%. 
 

Relatório de 
actividades 

Taxa de participação de 
Clientes em acções da 
instituição 

70% 100% 

Nível de satisfação dos 
clientes relativo a acções 
realizadas 

70% 100% 

N.º de novos voluntários 

que participam em 

actividades internas 

15 
54 

Gestão do voluntariado (SVE – 
4; Wind in Cap: 50)  

Jan -
12 

Dez - 12 

Gestão do 
voluntariado 
Relatório de 
actividades 

N.º de acções realizadas 

no domínio ambiental 
5 4 

Coastwach, Dia Mundial da 
árvore, Dia Mundial da Terra, Jan - Dez - 12 

Relatório de 
actividades 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da responsabilidade social atingiu uma taxa de concretização média positiva de 206,49%. Constatou-se, 

também, que o objetivo que obteve uma classificação mais baixa (152,64%) foi o referente ao “Promover cultura de cidadania”.  

Wind in Cap, Nazaré 2012; Dia 
Mundial do Ambiente 
 
(Coastwach não se realizou) 

 

12 
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Política da participação 

A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seus clientes e à participação de outras entidades interessadas na 

melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização. 

Política Objectivos Indicadores 
Metas 

Processos/Actividades 
Calendarização 

Observações Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 Melhorar a 

participação das 
entidades 

interessadas no 
planeamento e 
avaliação dos 

serviços 

Taxa de Sugestões de 

clientes  

(Nº de propostas de 

melhoria / nº de clientes) 

40% 
0 

Gestão das sugestões e 
reclamações (Grupo de 
Auto representantes) 

Jan-12 Dez-12 

Foi atingida uma taxa 
de concretização do 
Objetivo de 48,24 %. 

O desvio prendeu-se 
com  a existência de 
reuniões formais 
inferiores às previstas. 
A comunicação é, 
maioritariamente, 
efetuada 
informalmente, aspeto 
que terá de ser 
melhorado. O grupo de 
Auto representantes 
está em fase inicial. 

 

Gestão das Sugestões e 
reclamações (G13) 

Taxa de Sugestões de 

colaboradores e voluntários  

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de colaboradores e 

voluntários) 

50% 0 
Gestão das sugestões e 

reclamações 

Taxa de Sugestões de 

parceiros  

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de parceiros) 

50% 0 
Gestão das sugestões e 

reclamações 

(auscultação dos 

parceiros/fornecedores 

relativamente a 

sugestões/acções de 

melhoria via e-mail) 

Taxa de Sugestões de 

Fornecedores 

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de fornecedores) 

50% 0 

Taxa de Sugestões de 

Financiadores 

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de financiadores) 

 

50% 0 

Gestão das sugestões e 

reclamações (aplicação 

de acções de melhoria 

sinalizadas nos relatórios 

de acompanhamento e 

auditorias dos 

financiadores 

Gestão das Sugestões e 
reclamações (G13) 
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Taxa empowerment  

clientes - Contributos 

efectuados por clientes em 

sede de reuniões de 

trabalho (nº de clientes que 

contribui / nº total de 

clientes)*100 

40% 60% 
Reuniões com clientes 

e significativos  
Relatório de actividade 

Registo de reunião 

N.º de 

reuniões 

com 

familiares 

de clientes 

CAO 34 14 

Reunião com familiares 

de clientes Registos de reuniões 
UFP 36 15 

CRI 60 2 

N.º de 

reuniões 

com 

clientes 

CAO 187 4 
Reuniões com clientes 

(atendimentos) 
Registos de reuniões 

UFP 396 6 

N.º de 

reuniões de 

equipa 

técnica 

CAO 12 3 

Reunião com equipa 

técnica Registos de reuniões 
UFP 12 6 

CRI 12 19 

N.º de reuniões de 

responsáveis de actividade 

de CAO 

12 8 

Reuniões de 

responsáveis de 

actividade de CAO 
Registos de reuniões 
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N.º de reuniões com 

entidades receptoras de 

ASU  

4 3 Acompanhamento ASU 
Registo de reuniões  

Relatório de actividade 

N.º de reuniões com 

entidades receptoras de 

formação em posto de 

trabalho 

2 2 
Acompanhamento de 

FCT 

Registo de reuniões  

Relatório de actividade 

N.º de sessões do grupo de 

participação de clientes 
12 2 

Reuniões de grupo de 

participação de clientes Registos de reuniões 

N.º de reuniões da equipa 

da qualidade 
11 11 

Reuniões equipa da 

qualidade 

Gestão da qualidade 

Registos de reuniões 

N.º de reuniões de parceiros 6 20 

Reuniões com parceiros 

(Wind in Cap, 

Agrupamento de 

escolas) 

Registos de reuniões 

N.º de reuniões de 

financiadores 
4 4 

Reuniões com 

financiadores (Seg social, 

IEFP, POPH, Min Ed) 
Registos de reuniões 

Melhorar a cultura e 

clima organizacional 

de empowerment 

Percentagem de participantes 

em reuniões de elaboração / 

avaliação de PI 

100% 41% Monitorização do PI Jan-12 Dez-12 

Foi atingida uma taxa 
de concretização do 
Objetivo de 41 %. 

O desvio prendeu-se 
com uma fraca cultura 
de participação de 
todos os interessados 
no processo de 

Monitorização PDI 

Registos de reuniões 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da participação atingiu uma taxa de concretização média positiva de 77,67%.  

Constatou-se, também, que o objetivo que obteve uma classificação mais baixa (48,24%) foi o “Melhorar a participação das entidades interessadas no planeamento e 

avaliação dos serviços”. Quanto ao objetivo “Fomentar a inclusão social dos clientes”, verificou-se que obteve uma taxa de concretização de 121,43%. 

 

planeamento e 
avaliação dos serviços.  

Facilitar aos clientes 
o acesso a pessoas 
que os representem 
e/ou pessoas de 
apoio 

 

Percentagem de clientes com 
colaborador de referência 
definido 

100% 100% Monitorização do PI Jan-12 Dez-12 
Foi atingida uma taxa 
de concretização do 
Objetivo de 100%. 

Monitorização PDI 

Registos de 
acompanhamento 

Fomentar a inclusão 
social dos clientes 

Taxa de participação dos 
clientes em actividades (N.º 
de actividades 
participadas/total de 
actividades internas e 
externas autorizadas) 

70% 85% 

Comemoração Dia de 
São Brás, Aniversário da 
CERCINA, Coastwach, 
Carnaval, Dia Mundial da 
árvore, Dia Mundial da 
Terra, Pirilampo Mágico; 
Wind in Cap, Nazaré 
2012; Dia Mundial do 
Ambiente, Festa de 
Entrada das férias, 
Apanha e Venda do 
Medronho, Apanha e 
Venda da Castanha, Dia 
de são Martinho, 
Aniversário da FP, 
Festa de Natal e  
Actividades externas 
autorizadas 

Jan-12 Dez-12 
Foi atingida uma taxa 
de concretização do 
objetivo 121,43%. 
 

Relatório de actividades 
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Política da qualidade 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. 

Para garantir a execução da política da qualidade, a organização deve controlar a conformidade dos processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da 

organização. 

Política Objectivos Indicadores 
Metas 

Processos/Actividades 
Calendarização 

Observações Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 

Q
u

al
id

ad
e

 

Implementar um 

sistema de qualidade 

baseado no nível 1 da 

norma Equass 

Taxa de conformidade das 

práticas e dos registos 
(N.º de requisitos 

conformes/N.º de requisitos 

controlados)*100 

80% 
50% 

Monitorização do 
cumprimento do plano 
da qualidade 

Jan-
12 

Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 62,50 %. 

O desvio prendeu-se com o 
fato do 2012 ser o ano de 
início dos trabalhos da 
organização para cumprir 
com o nível 1 da norma 
Equass. 

Processo de gestão 
da qualidade 

Assegurar meios de 

sustentabilidade 

N.º Ações de angariação 

de fundos  4 
6 

Divulgação e venda de 
trabalhos realizados 
(Feira do séc. IXX); 
Campanha PM; 
Operação Alegria; 
Actividade social de 
angariação de fundos 
(ida ao café; culinária; 
embrulhos) 

Jan-
12 

Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 336,7 %. 

 

Relatório de 
actividades 

 

Valor fundos angariados  
 

1.000€ 9.073€ 

N.º de acordos mantidos 2 
4 

Reuniões com entidades 
financiadoras (Seg 
social, IEFP, ANQEP, 
DREL) 
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Taxa de execução de 

candidaturas  

(N.º de candidaturas 

aceites /n.º de 

candidaturas 

submetidas)*100 

75% 
67% 

Elaborar e Submeter  
candidaturas (10/15) 

(submetidas: 9 
internacionais + 1 EFA + 
1 FMC + 1CRI + 1 
Escolhas + 2 FPR) 

(aceites: 6 
internacionais + 1 FMC 
+ 1 CRI + 2 FPR) 

Melhorar 

desempenho 

económico - 

financeiro 

Solvabilidade (capital 

próprio/passivo total) 

Sup

erior 

a 1 
2,21 

Economato 

Relatórios de gestão 

Jan-
12 

Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 60,00 %. 

O desvio prendeu-se com o 
fato da organização estar 
num nível de dependência 
de financiamento do setor 
público estatal e, 
consecutivamente não 
controlar o prazo de 
recebimentos. 

A relação de prazos de 
recebimento e de 
pagamento tem diferencial 
de 128 dias, o que contribui 
para uma pressão 
acentuada de tesouraria. A 
relação ótima seria o 
tempo médio de 
pagamento ser o dobro do 
tempo médio de 
recebimento. 

Processo de 
contabilidade 

Autonomia financeira 

(capital próprio/activo 

liquido) 

1/3 
0,69 

 

Liquidez geral  

Sup

erior 

a 1 
1,86 

Tempo médio de 

recebimento 

45 

Dias 
166 
Dias 

Tempo médio de 

pagamento 

90 

Dias 
38 

Dias 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da qualidade atingiu uma taxa de concretização média positiva de 119,26 %.  

Constatou-se, também, que o objetivo que obteve uma classificação mais baixa (60%) foi o “Melhorar o desempenho económico-financeiro”. Quanto ao objetivo 

“Assegurar meios de sustentabilidade” verificou-se que obteve uma taxa de concretização de 336,7%. 

Apostar em novas 

tecnologias 

Quantidade de material 

angariado 
2 

2 
Actividade social de 
angariação de fundos 
(computadores) 

Jan-
12 

Dez-12 
Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 100,00 %. 

Relatório de 
actividades Apostar no marketing 

social para divulgar a 

instituição 

Nº médio mensal de visitas 

ao site 
20 

NA Manter/actualizar o site 

Jan-12 Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 125,00 %. 

 

Nº de amigos no facebook 50 
100 

Manter/actualizar página 
Facebook 

N.º de artigos na imprensa 

da actividade da CERCINA 
6 

3 
Enviar comunicados à 
imprensa  

Satisfazer as 

necessidades e 

expectativas das 

entidades interessadas 

Satisfação dos clientes  
70% 

76% 
Avaliação da Satisfação 
dos clientes 

Set-12 Ou-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 99,57 %. 
O desvio prendeu-se com 

um nível mais baixo que o 

esperado dos financiadores 

e com a insatisfação em 

relação ao espaço físico 

(CNO) e segurança, 

 

Avaliação de 
satisfação (M03) 

Satisfação dos colaboradores   
70% 

58% 
Avaliação da Satisfação 
dos colaboradores 

Satisfação dos parceiros   
70% 

72% 
Avaliação da Satisfação 
dos parceiros 

Satisfação dos financiadores 
70% 

64.5% 
Avaliação da Satisfação 
dos financiadores 

Satisfação dos fornecedores 
70% 

78% 
Avaliação da Satisfação 
dos Fornecedores  

Melhorar 

continuamente os 

processos 

Taxa de medidas de melhoria 

(Nº de melhorias 

realizadas/nº de 

oportunidades de melhorias 

identificadas)*100 

90% 100
% 

Auditoria interna 

Revisão documental 

Jul-12 Set-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 111,11 %. 

Auditoria interna 
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Política da qualidade de vida 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho no domínio da qualidade de vida (incluindo higiene, saúde, segurança e 

conforto) e da reabilitação psicossocial dos clientes. 

Política Objectivos Indicadores 
Metas Processos/Actividade

s 
Calendarização 

Observações Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 

Q
u

al
id

ad
e

 d
e 

vi
d

a 

Criar condições 

facilitadoras para a 

construção de um 

projecto de vida 

baseado num 

princípio de 

cidadania com 

respeito pela 

igualdade e inclusão; 

% Planos individuais 

participados por clientes 

- autodeterminação 

(n.º de clientes que 

participaram na 

definição do seu plano / 

N.º de clientes) 

100% 
100% 

Reunião com clientes, 
familiares e técnicos 

 

Jan-12 Dez-12 Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 82,50 %. 

O desvio prendeu-se  com a 
fraca cultura de 
participação dos clientes 
no seu Plano Individual. 

Relatório global de 
monitorização de PI 

% Processo S53 

aprovado pelos clientes 
40% 26% Reuniões com clientes 

Jan-12 Dez-12 

 Melhorar a 

reabilitação 

psicossocial dos 

clientes 

Taxa de execução das 

metas dos Planos 

individuais, referentes às 

áreas de reabilitação 

75% 
88% 

Monitorização do PI 

 

Jan-12 Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 117 %. 

 

 Melhorar as 

condições de saúde, 

higiene, segurança e 

conforto dos clientes 

Taxa de execução do 

plano de cuidados 

individuais 

 

75% 
100% Jan-12 Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 133 %. 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da qualidade de vida atingiu uma taxa de concretização média positiva de 98,60%.  

Constatou-se, também, que o objetivo que obteve uma classificação mais baixa (61,25%) foi o “Proporcionar momentos de lazer e bem-estar”. Quanto ao objetivo 

“Melhorar as condições de saúde, higiene, segurança e conforto dos clientes” verificou-se que obteve uma taxa de concretização de 133%. 

Proporcionar 

momentos de lazer e 

bem-estar 

N.º de actividades 

internas 

(Magusto, Aniversários, 

Festa de Natal, …) 

16 6 

Monitorização do PI 

Jan-12 Dez-12 

Foi atingida uma taxa de 
concretização do Objetivo 
de 61,25 %. 
O desvio prendeu-se com a 

não realização de 10 

atividades internas.  

Relatório global de 

monitorização de PI 

Relatório de 

actividades 

 Taxa de participantes em 

actividades internas 
85% 100% 

Jan-12 Dez-12 
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Política dos recursos humanos 

 

Política de recrutamento e selecção:  

Os processos de recrutamento e selecção devem 1) permitir a procura e a escolha de colaboradores que promovam a valorização do capital humano, 2) permitir a 

melhoria da qualidade e da sustentabilidade da organização, 3) promover a igualdade de oportunidades, independentemente da idade, incapacidade, género, raça, 

religião, crença ou orientação sexual e 4) estimular a integração de pessoas afectadas por incapacidades não comprometedoras do exercício da função. O 

recrutamento pode ser interno e/ou externo e a selecção permite emissão de juízo de adequação do perfil real dos candidatos ao perfil ideal para exercício de cargo e 

função.  

 

Política de avaliação de desempenho:  

Os processos de Avaliação de Desempenho devem 1) permitir identificar desvios positivos e/ou negativos que dificultam o exercício adequado dos cargos e das 

funções, 2) promover a melhoria de desempenho dos colaboradores da organização através da adopção de planos de melhoria pessoal e 3) facilitar e fundamentar a 

mobilidade funcional.   

 

Política da qualificação profissional:  

Os processos de gestão da formação devem 1) estimular a melhoria da certificação escolar dos colaboradores, 2) promover a melhoria de conhecimentos e 

competências dos colaboradores e 3) adequar as capacidades dos colaboradores à execução da suas políticas e funções. 

 

Política de gestão de carreiras:  
Os processos de gestão de carreiras devem 1) respeitar as convenções colectivas de trabalho, 2) permitir a progressão aos membros mais qualificados para o 

exercício dos cargos em vacatura, 3) adoptar esquema de remuneração adequado às possibilidades da organização e ao desempenho das equipas e 4) reter os 

colaboradores mais promissores e capacitados. 

 

Política do reconhecimento: 

A organização deve estimular e reconhecer a implicação de colaboradores e voluntários nos objectivos estratégicos organizacionais. 

 

Política Objectivos Indicadores 
Metas Processos/Actividade

s 
Calendarização 

Observações Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 
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R
e

cu
rs

o
s 

 h
u

m
an

o
s 

R
e

cr
u

ta
m

e
n

to
 e

 s
e

le
cç

ão
 

Promover a 

igualdade de 

oportunidades 

Número de reclamações 

sobre situações de 

discriminação 

0 
0 

Recrutamento e 
selecção 

Gestão das sugestões e 
reclamações 

Satisfação dos 
colaboradores 

Jan -12 Dez - 12 

A taxa de concretização do 
objetivo foi de 100%.  

 

Processo de 
concurso de 
admissão de 
pessoal 

Gestão das 
sugestões e 
reclamações 

Avaliação de 
desempenho (S02) 

A
va

lia
çã

o
 d

e 
D

e
se

m
p

en
h

o
 

Melhorar 

Desempenho 

% De colaboradores que 

contribuem para a 

melhoria do 

desempenho 

100% 
71% 

Avaliação de 
Desempenho 

Nov. -12 Dez - 12 

A taxa de concretização do 
objetivo foi de 100%.  

 

 

 

Avaliação de 
desempenho (S02) 

Grau de Assiduidade 90% 
94% Comunicação de Faltas Jan -12 Dez - 12 

Mapa de 
Absentismo 

Grau de Pontualidade 90% 
100% Comunicação de Faltas 

Jan-12 Dez-12 

Mapa de 
Absentismo 

% De colaboradores que 

aderem a solicitações de 

trabalhos 

extraordinários  

90% 100
% 

Informações de 
trabalhos 
extraordinários 

Registo de horas a mais  

Mapa de 
Absentismo 

% De colaboradores que 

cumprem as 

competências e 

requisitos do cargo 

70% 
72% 

Avaliação de 
Desempenho 

Nov. -12 Dez - 12 

Mapa de 
Absentismo 

Avaliação de 
desempenho (S02) 
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Q
u

al
if

ic
aç

ão
 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Melhorar a 

qualificação 

profissional dos 

colaboradores 

Horas de formação para 

10% dos colaboradores 

efectivos 

35h 
40h 

Plano anual de 
formação 

Jan -12 Dez - 12 
A taxa de concretização do 
objetivo é de 132,14%.  

 

Gestão da 
formação 

Nível médio de 

habilitações académicas  

(∑ graus académicos/n.º 

colaboradores) 

4 
6 

Actualização da fica de 
colaborador 

Jan -12 Dez - 12 
Processo individual 
do colaborador 

G
e

st
ão

 d
e 

C
ar

re
ir

as
 

Reforçar os recursos 

humanos através de 

redes de 

voluntariado 

qualificado 

N.º de novos voluntários 

qualificados 
2 

5 

Gestão do voluntariado 

(4 voluntários SVE + 1 
jovem ao abrigo do 
Programa Leonardo da 
Vinci) 

Jan -12 Dez - 12 
A taxa de concretização do 
objetivo é de 250%.  

Gestão do 
voluntariado 

Desenvolver 

formação contínua 

Horas de formação para 

10% dos colaboradores 

dos efectivos 

35h 
40h 

Plano anual de 
formação 

Jan -12 Dez - 12 
A taxa de concretização do 
objetivo é de 114%.  

Gestão da 
formação 

Recrutar e 

seleccionar capital 

humano 

Taxa de Perfil pessoa 

contratada (critérios 

cumpridos/ critérios 

definidos) 

 

100% 

 NA 
Recrutamento de 
pessoal 

Jan -12 Dez - 12 

Não se aplica. Não se 
verificou o recrutamento 
de pessoal. 

 

Recrutamento de 
pessoal 

N.º Admissão de 

colaboradores 
0 

0 

Melhorar o 

desempenho 

% De colaboradores que 

contribuem para a 

melhoria do 

desempenho 

100

% 71% 
Avaliação de 
Desempenho 

Nov-12 Dez-12 

A taxa de concretização do 
objetivo é de 71%. 
O desvio prendeu-se com o 

facto dos colaboradores não 

a encararam como uma 

oportunidade para reflectir  

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 
(S02) 
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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. 

 

 

Gerir 

adequadamente as 

carreiras 

Satisfação dos 

trabalhadores 

(∑ valores dos itens / nº 

de respostas) 

70% 
58% 

Satisfação dos 
colaboradores 

Nov-12 Dez-12 

A taxa de concretização do 
objetivo é de 83%. 

O desvio prendeu-se  com a 
fraca adequação das 
temperaturas das 
instalações e o 
conhecimento do que fazer 
em caso de catástrofe. 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 
(S02) 

 

R
e

co
n

h
e

ci
m

e
n

to
 

Garantir a satisfação 

de colaboradores e 

voluntários no 

exercício dos cargos 

Grau de satisfação 

relativo a 

reconhecimento 

70% 
58% 

Satisfação dos 
colaboradores  

Nov-12 Dez-12 

A taxa de concretização do 
objetivo é de 83%.  

O desvio prendeu-se com  a 
fraca adequação das 
temperaturas das 
instalações e o 
conhecimento do que fazer 
em caso de catástrofe. 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 
(S02) 

Actas Reunião de 
Direcção 

Acta Assembleia 
Geral 

Actas de Reuniões 
Técnicas  

Processo individual 
colaborador 
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Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política dos recursos humanos atingiu uma taxa de concretização média positiva de 107,75%.  

Constatou-se, também, que o objetivo que obteve uma classificação mais baixa (71%) foi o “”Melhorar o desempenho”. Quanto ao objetivo “Reforçar os recursos humanos 

através de redes de voluntariado qualificado” verificou-se que obteve uma taxa de concretização de 250%. 
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Política da confidencialidade 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à confidencialidade da informação dos clientes, incluindo todos os dados que se encontrem sob 
alguma forma de reserva, nomeadamente aqueles cuja divulgação i) possa prejudicar a prestação de serviços, ii) possa ser usados na construção de imagem negativa ou 
estereotipada e iii) possa causar indesejada e legitima insatisfação dos clientes e ou seus representantes. 
 

 
 

Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da confidencialidade atingiu uma taxa de concretização média positiva de 101,33%.  

Política Objectivos Indicadores 
Metas 

Processos/Actividades 
Calendarização 

Observações Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 

C
o

n
fi

d
e

n
ci

al
id

ad
e

 

Garantir a 

confidencialidade 

dos dados relativos 

aos clientes 

Nº de Reclamações sobre 

quebra de 

confidencialidade 

0 
0 

Gestão das sugestões e 
reclamações 

Jan-12 Dez-12 

A taxa de concretização do 
objetivo é de 101,33%.  

 

Gestão das 
sugestões e 
reclamações (G13) 

Grau de satisfação dos 

clientes relativo a 

cumprimento de normas 

de confidencialidade 

(questão do inquérito) 

75% 
77% 

Avaliação da satisfação 
dos clientes 

Set-12 Out-12 
Avaliação de 
Satisfação (M03) 



 

Avaliação Plano Anual 2012 Página 24 de 26 

 

Política da higiene, saúde e segurança no trabalho 

A Instituição define, implementa e controla um processo dinâmico e de melhoria contínua nas áreas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho com o intuito de 

monitorizar e minimizar os riscos ocupacionais a que os colaboradores e outras partes interessadas possam estar expostas e a doenças ocupacionais associadas às suas 

actividades, dando maior ênfase à prevenção do que às acções correctivas, promovendo a formação, sensibilização e envolvimento de todos. 

 

 

 

Da análise dos resultados obtidos verificou-se que a política da higiene, saúde e segurança do trabalho atingiu uma taxa de concretização média positiva de 25%.  

Constatou-se, também, que o objetivo que obteve uma classificação mais baixa (0%) foi o “Melhorar o conhecimento das regras de higiene e segurança”. Quanto ao 

objetivo “Melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho” verificou-se que obteve uma taxa de concretização de 50%. 

Política Objectivos Indicadores 
Metas Processos/Actividade

s 
Calendarização 

Observações Monitorização 
Def. Alc. Inicio Fim 

H
ig

ie
n

e
 , 

sa
ú

d
e

 e
 s

e
gu

ra
n

ça
 n

o
 t

ra
b

al
h

o
 

Melhorar as 

condições de saúde, 

higiene e segurança 

no trabalho 

Nº de acidentes de 

trabalho devido a falta de 

condições de saúde, 

higiene ou segurança 

0 
0 

Registo de Ocorrências 

Processo disciplinar 

Jan-12 

Jan-12 

Dez-12 

Dez-12 

A taxa de concretização do 
objetivo é de 50%.  

O desvio prende-se com a 
dificuldade de tesouraria 
para executar ações de 
melhoria. 

Actas de reunião de 
direcção 

Actas de reunião de 
resposta 

Processo individual 
colaborador 

 

Nº de acções para 

melhorar condições de 

saúde, higiene e 

segurança no trabalho 

5 
0 

Reunião de equipas 

Proposta à direcção 

Melhorar o 

conhecimento das 

regras de higiene e 

segurança 

Nº de acções de 

sensibilização 
1 

0 
Gestão da formação 
interna 

Jan-12 Dez-12 

A taxa de concretização do 
objetivo é de 0%.  

O desvio prende-se com a 
dificuldade de tesouraria 
para contratualizar 
formador especializado na 
área para assegurar ação 
prevista. 

Gestão da 
formação interna 
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Conclusões finais 
 

A monitorização dos indicadores permite avaliar mais pormenorizadamente o desempenho da CERCINA e o contributo dos indicadores para o cumprimento dos 

objetivos operacionais.  

O Ano de 2012 foi um ano de início da implementação de práticas e metodologias, quer ao nível de gestão, quer ao nível de intervenção. Implementamos muitas 

mudanças, consideradas boas práticas, que nos permitiram ter informações concretas sobre o desempenho organizacional, onde evidenciarmos o que fazemos. Em 2012 

demos continuidade a uma mudança estratégica no que diz respeito ao planeamento organizacional e à implementação do ciclo de melhoria contínua: 1– Planear, 2 - 

Executar, 3 - Avaliar, 4 - Melhorar. Os objetivos e ações planeadas e realizadas em 2012 monitorizados ao longo do ano, cumpriram, num quadro de continuidade, a 

concretização da estratégia organizacional em curso. Os resultados alcançados ilustram o compromisso contínuo da organização com a implementação do sistema de 

gestão da qualidade e melhoria contínua dos serviços.  

Durante o ano 2013, iremos receber a auditoria externa Equass que nos permitirá validar todo o empenho e dedicação de todas as partes interessadas em todo este 

processo. Numa reflexão global dos resultados obtidos em 2012, consideramos que foram cumpridas as linhas de orientação estratégicas definidas, com evidência temos 

uma média de concretização dos objetivos traçados no Plano de Ação Geral de 2012 superada (107,14%). De salientar que as politicas da ética, Participação, Qualidade de 

Vida e Higiene e Segurança no trabalho obtiveram taxas de concretização não superadas. Todas as restantes políticas superaram as metas traçadas.  Os Objetivos para o ano 

de 2013 terão que ser definidos para valores mais altos e possíveis de concretizar. 

Num ano de contração económica, aplicação nacional de medidas de austeridade e términus de quadro comunitário, a Organização reforçou o empenhamento em 

“Fazer Melhor”, promovendo dinâmicas de trabalho otimizadas e rentabilizando recursos físicos e financeiros. 

 

 


