
 

 

 

 

2012 
 

- 
 
CERCINA 
 

[PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES] 
Este é um documento orientador da atividades com vista a prosseguir a missão    



 Plano anual 2012 Página 2 

Índice 
Enquadramento ............................................................................................................................................................ 3 

Estratégia Organizacional ............................................................................................................................................. 3 

Visão ............................................................................................................................................................................. 3 

Missão ........................................................................................................................................................................... 3 

Valores .......................................................................................................................................................................... 3 

Políticas da organização, Objectivos e Plano Anual ..................................................................................................... 5 

Política da ética ......................................................................................................................................................... 5 

Política de parcerias.................................................................................................................................................. 6 

Política de responsabilidade social ........................................................................................................................... 7 

Política da participação............................................................................................................................................. 9 

Política da qualidade .............................................................................................................................................. 13 

Política da qualidade de vida .................................................................................................................................. 15 

Política dos recursos humanos ............................................................................................................................... 16 

Política de recrutamento e selecção: ................................................................................................................. 16 

Política de Avaliação de Desempenho: .............................................................................................................. 17 

Política da qualificação profissional: .................................................................................................................. 17 

Política de gestão de carreiras: ........................................................................................................................... 17 

Política do reconhecimento: ............................................................................................................................... 17 

Política da confidencialidade .................................................................................................................................. 20 

Política da higiene, saúde e segurança no trabalho ............................................................................................... 21 

Análise da envolvente Interna .................................................................................................................................... 22 

Recursos humanos .................................................................................................................................................. 22 

Organograma ...................................................................................................................................................... 23 

Serviços externos ................................................................................................................................................ 24 

Recursos Financeiros .............................................................................................................................................. 24 

Análise da envolvente Externa ................................................................................................................................... 24 

Grupo de participação de Clientes ............................................................................................................................. 25 

Cronograma de funcionamento e reuniões ............................................................................................................... 25 

Orçamento .................................................................................................................................................................. 28 

Conclusões finais ........................................................................................................................................................ 28 

 

 
 



 Plano anual 2012 Página 3 

 

 

Enquadramento 
 

O presente plano pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento das actividades da CERCINA para o 

ano de 2012, operacionalizando os objectivos estratégicos e definindo os indicadores de avaliação e as metas 

relativamente a clientes, colaboradores, parceiros, financiadores e outras acções de carácter operacional. 

A planificação das actividades para o ano de 2012 tem como base de enquadramento a estratégia definida pela 

actual direcção, os princípios de qualidade EQUASS, os princípios de acção definidos e a análise da envolvente 

interna e externa. 

Estratégia Organizacional 
 

O plano estratégico determina as linhas estratégicas de orientação e os objectivos estratégicos que regerão a 

acção da CERCINA durante este período.  

São linhas estratégicas de orientação: 

I. Qualidade da Acção 

II. Sustentabilidade da Acção 

III. Responsabilidade Social e Inovação 

Visão 
Pretendemos ser uma instituição de referência na prestação de serviços de reabilitação e readaptação. 

Missão 
Promover a inclusão, visando a satisfação dos clientes, suas famílias e colaboradores.  

Valores 
 

Valores Definição Princípios Indicadores 

Privacidade 

  

Respeitar os espaços e tempos afectos à 

fruição dos clientes 

Interacção sensata Nível de 

Satisfação dos 

clientes 

Integridade 

  

Respeitar os deveres e os direitos de 

todas as partes interessadas e as regras 

organizacionais de conduta; 

Normalidade dos processos Nível de 

Satisfação dos 

clientes 

Confidencialidade Guardar absoluto sigilo de todos os factos 

e informações relativos à vida da 

Controlo da Informação N.º 

Reclamações 
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Instituição, designadamente as que 

respeitam ao direito à privacidade das 

pessoas, de que tenham conhecimento no 

exercício das suas funções ou por causa 

deles; 

legítimas 

Rigor 

  

O planeamento, a execução e o 

acompanhamento da acção são 

cumpridos com exigência, e de forma 

criteriosa, de acordo com procedimentos 

legais e padrões éticos. 

Alinhamento da conduta com a visão 

e a missão 

Normalidade dos processos 

% Reprodução 

da visão da 

organização; 

% Reprodução 

da missão e 

valores da 

organização 

Solidariedade 

  

Os resultados e metas decorrem do 

trabalho conjunto e de intervenções 

multidisciplinares, quer entre 

colaboradores, quer entre parceiros, quer 

entre outras partes interessadas 

Cooperação na resolução de 

problemas 

Nível de 

Satisfação dos 

clientes 

Responsabilidade 

  

Decidir e actuar em conformidade com a 

Visão, Missão e Valores da Organização. 

A responsabilidade diz respeito a todos, 

sendo inerente às funções de cada um, 

num contexto de trabalho em equipa. 

Sustentabilidade da organização % Reprodução 

da visão da 

organização; 

% Reprodução 

da missão e 

valores da 

organização 

Participação Envolvimento e co-responsabilização de 

todos, nas dinâmicas organizacionais e na 

comunidade. 

Promoção da melhoria contínua 

Fiabilidade dos processos 

Taxa de 

alterações do 

SGC 



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 Observação 

Monitorização 
Inicio Fim 

Ét
ic

a 

Melhorar a 

qualificação da 

organização no 

domínio ético 

% Reprodução da visão da 

organização 95% 

Entrevista em Auditoria 
Interna 

Jan -
2012 

Dez - 
2012 

 
Auditoria Interna 
(M02) 

% Reprodução da missão 

e valores da organização 90% 

% Reprodução das 

políticas da organização 80% 

Melhorar o 

desempenho ético 

Taxa de conformidade das 

práticas e dos registos 
(N.º de requisitos 

conformes/N.º de requisitos 

controlados)*100 

80% Monitorização do 
cumprimento do plano da 

qualidade 

Jan-
2012 

Dez -
2012 

 

Auditoria Interna 
(M02) 

Processos de 
gestão da 
qualidade 

N.º Reclamações legítimas 2 Gestão de Sugestões e 
reclamações 

 

Gestão de 
Sugestões e 
reclamações (G13) 

Nível de Satisfação dos 

clientes 

70% 
Avaliação da satisfação 

Avaliação da 
satisfação (M03) 
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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.    

 

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 
Gestão de Sugestões e 

reclamações 

Jan-
2012 

Dez -
2012 

 
Gestão de 
Sugestões e 
reclamações (G13) 

Nº de acidentes com 

responsabilidade da 

instituição 
0 

Registo de ocorrências 

Processos disciplinares 
 

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 Registo de ocorrências 
Jan-
2012 

Dez -
2012 

 

Registos de 
reuniões 

Actas de direcção 

Política Objectivos Indicadores Metas Processos/Activi
dades 

Estado Observação Monitorização 
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% 
Avaliação da 
Satisfação dos 
parceiros 

Set -2012 Out - 2012  
Avaliação da 
satisfação (M03) 

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

25% 

Gestão de parcerias 

(6 / 9 projetos 

Jan-2012 Dez -2012 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Monitorização de 
parcerias 
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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.  

 

Número de redes e 
protocolos em vigor  4 

internacionais) 

 
Coordenações 

Gestora da qualidade 
Taxa de execução de 
projectos internacionais  

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

60% 

Melhorar a gestão da 

organização 

Taxa de Eficácia das 

parcerias (Relação entre os 

resultados obtidos e os 

objectivos pretendidos) 

100% Gestão de parcerias Jan-2012 Dez -2012 

Direcção 

Gestora da qualidade 

Técnicos 

Responsáveis de Serviços 

Monitorização de 
parcerias 

Política Objectivos Indicadores 
Metas 

Processos/Actividades Calendarização Responsabilidade Monitorização 

 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 

Participação em actividades 
pontuais mediante convite 
formal 

Jan-
12 

Dez-12 
Direcções Técnicas 

Coordenações 
 

Relatório de 
actividades 

Taxa de participação de 
clientes em ações na 
comunidade 

70% 

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

70% 
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N.º de acções realizadas  16 
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 
Direcções Técnicas 

Coordenações 
 

Taxa de participação de 
clientes em acções da 
instituição 

70% 

Nível de satisfação dos 
clientes relativo a acções 
realizadas 

70% 

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

100h 

Participação em reuniões Rede 
Social, Concelho Municipal da 
Educação; Concelho Municipal 
do Desporto; CPCJ;CEFAE; 
Orientação de Estágios 

Jan-
12 

Dez-12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 
 

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

100h 

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

Jan-
12 

Dez-12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 
 

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

750€ 

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 

Técnica Superior de Serviço 
Social 
Gestora da qualidade e 
formação 

N.º de novos voluntários 

que participam em 

actividades externas 

3 
Gestão do voluntariado (SVE) 

Jan -
12 

Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 
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Política da participação 

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

Jan-
12 

Dez-12 
Direcção 
Direcção Técnica 
Coordenações 

Promover cultura de 
cidadania 

N.º de acções internas 16 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 
Direcção Técnica 
Coordenações 
Responsáveis de serviço 

Relatório de 
actividades 

Taxa de participação de 
Clientes em acções da 
instituição 

70% 

Nível de satisfação dos 
clientes relativo a acções 
realizadas 

70% 

N.º de novos voluntários 

que participam em 

actividades internas 

15 
Gestão do voluntariado 

Jan -
12 

Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

 

Gestão do 
voluntariado 
Relatório de 
actividades 

N.º de acções realizadas 

no domínio ambiental 
5 

Coastwach, Dia Mundial da 
árvore, Dia Mundial da Terra, 
Wind in Cap, Nazaré 2012; Dia 
Mundial do Ambiente 

Jan -
12 

Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

 

Relatório de 
actividades 
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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 

Responsabilidade Monitorização 
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% Gestão das sugestões e 
reclamações 

Jan-12 Dez-12 

Direcção Técnica 

Coordenações 

Responsáveis de 
serviços 

Gestão das Sugestões e 
reclamações (G13) 

Taxa de Sugestões de 

colaboradores e voluntários  

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de colaboradores e 

voluntários) 

50% 
Gestão das sugestões e 

reclamações 

Direcção Técnica 

Coordenações 

Taxa de Sugestões de 

parceiros  

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de parceiros) 

50% 
Gestão das sugestões e 

reclamações 

(auscultação dos 

parceiros/fornecedores 

relativamente a 

sugestões/acções de 

melhoria via e-mail) 

Direcção Técnica 

Coordenações 

Taxa de Sugestões de 

Fornecedores 

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de fornecedores) 

50% 
Serviços 
Administrativo/Finance
iros 

Taxa de Sugestões de 

Financiadores 

(Nº de propostas de melhoria 

/ nº de financiadores) 

50% 

Gestão das sugestões e 

reclamações (aplicação 

de acções de melhoria 

sinalizadas nos relatórios 

de acompanhamento e 

auditorias dos 

financiadores 

Direcção Técnica 

Coordenações 

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% 
Reuniões com clientes 

e significativos  Equipa técnica 
Relatório de actividade 

Registo de reunião 

N.º de 

reuniões 

com 

familiares 

de clientes 

CAO 34 

Reunião com familiares 

de clientes Equipa técnica Registos de reuniões 
UFP 36 

CRI 60 

N.º de 

reuniões 

com 

clientes 

CAO 187 
Reuniões com clientes 

(atendimentos) 

Coordenação 

 
Registos de reuniões UFP 396 

N.º de 

reuniões de 

equipa 

técnica 

CAO 12 

Reunião com equipa 

técnica 

Coordenação 

 
Registos de reuniões 

UFP 12 

CRI 12 

N.º de reuniões de 

responsáveis de actividade 

de CAO 

12 

Reuniões de 

responsáveis de 

actividade de CAO 

Responsáveis de 
actividade 

Registos de reuniões 

N.º de reuniões com 

entidades receptoras de 

ASU  

4 Acompanhamento ASU 
Coordenação 

Técnica de 
Acompanhamento  

Registo de reuniões  

Relatório de actividade 

N.º de reuniões com 

entidades receptoras de 

formação em posto de 

trabalho 

2 
Acompanhamento de 

FCT 

Direcção Técnica 

Técnica de 
Acompanhamento 

Registo de reuniões  

Relatório de actividade 
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formação e emprego  

N.º de sessões do grupo de 

participação de clientes 
12 

Reuniões de grupo de 

participação de clientes 

Técnico responsável 
grupo de auto-
representantes 

Registos de reuniões 

N.º de reuniões da equipa 

da qualidade 
11 

Reuniões equipa da 

qualidade Gestora da qualidade 
Gestão da qualidade 

Registos de reuniões 

N.º de reuniões de parceiros 6 Reuniões com parceiros 

Direcção 

Direcção técnica  

Coordenação 

Registos de reuniões 

N.º de reuniões de 

financiadores 
4 

Reuniões com 

financiadores 

Direcção 

Direcção técnica  

Coordenação 

Registos de reuniões 

Melhorar a cultura e 

clima organizacional 

de empowerment 

Percentagem de participantes 

em reuniões de elaboração / 

avaliação de PI 100% Monitorização do PI Jan-12 Dez-12 
Direcção técnica  

Coordenação 

Monitorização PDI 

Registos de reuniões 

 

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

 

Percentagem de clientes com 
colaborador de referência 
definido 

100% Monitorização do PI Jan-12 Dez-12 

Direcção técnica  

Coordenação  

Colaborador de apoio 

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 

70% 

Comemoração Dia de 
São Brás, Aniversário da 
CERCINA, Coastwach, 
Carnaval, Dia Mundial da 

Jan-12 Dez-12 

Direcção Técnica 
Coordenações 
Responsáveis de 
serviço 

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. 

actividades internas e 
externas autorizadas) 

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 

Política Objectivos Indicadores Metas Processos/Actividades 
Calendarização 

Responsabilidade Monitorização 
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% 
Monitorização do 
cumprimento do plano 
da qualidade 

Jan-
12 

Dez-12 Gestora da qualidade 
Processo de gestão 
da qualidade 

Assegurar meios de 

sustentabilidade 

N.º Ações de angariação 

de fundos  4 

Divulgação e venda de 
trabalhos realizados 

Jan-
12 

Dez-12 
Direcção 

Coordenações 

Relatório de 
actividades 

 

Valor fundos angariados  
 

1.000€ 
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N.º de acordos mantidos 2 Reuniões com entidades 
financiadoras 

Taxa de execução de 

candidaturas  

(N.º de candidaturas 

aceites /n.º de 

candidaturas 

submetidas)*100 

75% Elaborar e Submeter  
candidaturas 

Melhorar 

desempenho 

económico - 

financeiro 

Solvabilidade (capital 

próprio/passivo total) 

Superi

or a 1 

Economato 

Relatórios de gestão 

Jan-
12 

Dez-12 

Direcção 

Técnico financeiro 

Direcção técnica  

Coordenação 

 

Processo de 
contabilidade 

Autonomia financeira 

(capital próprio/activo 

liquido) 

1/3 

Liquidez geral  
Superi

or a 1 

Tempo médio de 

recebimento 

45 

Dias 

Tempo médio de 

pagamento 

90 

Dias 

Apostar em novas 

tecnologias 

Quantidade de material 

angariado 
2 

Actividade social de 
angariação de fundos 
(computadores) 

Jan-
12 

Dez-12 
Direcção 

Coordenações 

Relatório de 
actividades 

Apostar no marketing 
Nº médio mensal de visitas 

ao site 
20 

Manter/actualizar o site Jan-12 Dez-12 
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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. 

social para divulgar a 

instituição 
Nº de amigos no facebook 50 Manter/actualizar página 

Facebook 

N.º de artigos na imprensa 

da actividade da CERCINA 
6 Enviar comunicados à 

imprensa  

Satisfazer as 

necessidades e 

expectativas das 

entidades interessadas 

Satisfação dos clientes  
70% 

Avaliação da Satisfação 
dos clientes 

Set-12 Ou-12 

Direcções técnicas 

Coordenações 

Avaliação de 
satisfação (M03) 

Satisfação dos colaboradores   
70% 

Avaliação da Satisfação 
dos colaboradores 

Direcções técnicas 

Coordenações 

Responsáveis de serviço 

Satisfação dos parceiros   
70% 

Avaliação da Satisfação 
dos parceiros 

Gestora da qualidade  

Satisfação dos financiadores 
70% 

Avaliação da Satisfação 
dos financiadores 

Gestora da qualidade 

Satisfação dos fornecedores 
70% 

Avaliação da Satisfação 
dos Fornecedores  

Responsável de serviço 

Melhorar 

continuamente os 

processos 

Taxa de medidas de melhoria 

(Nº de melhorias 

realizadas/nº de 

oportunidades de melhorias 

identificadas)*100 

90% 
Auditoria interna 

Revisão documental 

Jul-12 Set-12 Gestora da qualidade Auditoria interna 

Política Objectivos Indicadores Metas 
Processos/Actividade

s 
Calendarização 

Responsabilidade Monitorização 
Inicio Fim 
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Política dos recursos humanos 
 

Política de recrutamento e selecção:  

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% Reunião com clientes, 
familiares e técnicos 

Jan-12 Dez-12 

Equipa técnica 

Clientes 

Familiares 

Relatório global de 
monitorização de PI 

% Processo S53 

aprovado pelos clientes 
40% 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% 

Monitorização do PI 

Jan-12 Dez-12 

Equipa técnica 

  Melhorar as 

condições de saúde, 

higiene, segurança e 

conforto dos clientes 

Taxa de execução do 

plano de cuidados 

individuais 

 

75% 
Jan-12 Dez-12 

Proporcionar 

momentos de lazer e 

bem-estar 

N.º de actividades 

internas 

(Magusto, Aniversários, 

Festa de Natal, …) 

16 

Monitorização do PI 

Jan-12 Dez-12 

Equipa técnica 

 
Coordenação  

Direcção técnica 

Relatório global de 

monitorização de PI 

Relatório de 

actividades 

 Taxa de participantes em 

actividades internas 
85% 

Jan-12 Dez-12 
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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 

Responsabilidade Monitorização 
Inicio Fim 

R
e

cu
rs

o
s 

 

h
u

m
an

o
s 

R
e

cr
u

ta
m

e
n

to
 e

 
se

le
cç

ão
 

Promover a 

igualdade de 

oportunidades 

Número de reclamações 

sobre situações de 

discriminação 

0 

Recrutamento e 
selecção 

Gestão das sugestões e 
reclamações 

Avaliação da Satisfação 

Jan -12 Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

Gestora/a qualidade 

Processo de 
concurso de 
admissão de 
pessoal 

Gestão das 
sugestões e 
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dos colaboradores 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% Avaliação de 
Desempenho 

Nov. -12 Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

Avaliação de 
desempenho (S02) 

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

Direcções Técnicas 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

Mapa de 
Absentismo 

Grau de Pontualidade 90% 
Comunicação de Faltas 

Jan-12 Dez-12 

Mapa de 
Absentismo 

% De colaboradores que 

aderem a solicitações de 

trabalhos 

extraordinários  

90% 

Informações de 
trabalhos 
extraordinários 

Registo de horas a mais  

Mapa de 
Absentismo 

% De colaboradores que 

cumprem as 

competências e 

requisitos do cargo 

70% Avaliação de 
Desempenho 

Nov. -12 Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

Mapa de 
Absentismo 

Avaliação de 
desempenho (S02) 

Q
u

al
if

i

ca
çã

o
 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Melhorar a 

Horas de formação para 

10% dos colaboradores 

efectivos 

35h Plano anual de 
formação 

Jan -12 Dez - 12 
Gestora qualidade e 
formação 

Gestão da 
formação 
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qualificação 

profissional dos 

colaboradores 

Nível médio de 

habilitações académicas  

(∑ graus académicos/n.º 

colaboradores) 

4 Actualização da fica de 
colaborador 

Jan -12 Dez - 12 Serviços administrativos 
Processo individual 
do colaborador 

G
es

tã
o

 d
e 

C
ar

re
ir

as
 

Reforçar os recursos 

humanos através de 

redes de 

voluntariado 

qualificado 

N.º de novos voluntários 

qualificados 
2 

Gestão do voluntariado Jan -12 Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

 

Gestão do 
voluntariado 

Desenvolver 

formação contínua 

Horas de formação para 

10% dos colaboradores 

dos efectivos 

35h Plano anual de 
formação 

Jan -12 Dez - 12 
Gestora qualidade e 
formação 

Gestão da 
formação 

Recrutar e 

seleccionar capital 

humano 

Taxa de Perfil pessoa 

contratada (critérios 

cumpridos/ critérios 

definidos) 

 

100% 

 
Recrutamento de 
pessoal 

Jan -12 Dez - 12 

Direcção 

Direcções Técnica 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

Recrutamento de 
pessoal 

N.º Admissão de 

colaboradores 
0 

Melhorar o 

desempenho 

% De colaboradores que 

contribuem para a 

melhoria do 

desempenho 

100% Avaliação de 
Desempenho 

Nov-12 Dez-12 

Direcção 

Direcções Técnica 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 
(S02) 

 

Gerir 

adequadamente as 

Satisfação dos 

trabalhadores 

(∑ valores dos itens / nº 

de respostas) 

70% 
Avaliação da Satisfação Nov-12 Dez-12 

Direcção 

Direcções Técnica 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 
(S02) 
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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. 
 

carreiras 
Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

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% 
Avaliação da Satisfação Nov-12 Dez-12 

Direcção 

Direcções Técnica 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

Avaliação de 
Desempenho dos 
Colaboradores 
(S02) 

Actas Reunião de 
Direcção 

Acta Assembleia 
Geral 

Actas de Reuniões 
Técnicas  

Processo individual 
colaborador 

Política Objectivos Indicadores Metas Processos/Actividades 
Calendarização 

Responsabilidade Monitorização 
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 Gestão das sugestões e 
reclamações 

Jan-12 Dez-12 

Gestora da Qualidade 

Gestão das 
sugestões e 
reclamações (G13) 

Grau de satisfação dos 

clientes relativo a 
75% Avaliação da satisfação 

dos clientes 
Set-12 Out-12 

Avaliação de 
Satisfação (M03) 
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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. 

 

 

 

cumprimento de normas 

de confidencialidade 

(questão do inquérito) 

Política Objectivos Indicadores Metas 
Processos/Actividade

s 
Calendarização 

Responsabilidade Monitorização 
Inicio Fim 

H
ig

ie
n

e
 , 

sa
ú

d
e 

e
 s

eg
u

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 
Registo de Ocorrências 

Processo disciplinar 

Jan-12 

Jan-12 

Dez-12 

Dez-12 

Direcção 

Direcções Técnicas 

Coordenações 

Responsáveis de Serviço 

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 
Reunião de equipas 

Proposta à direcção 

Melhorar o 

conhecimento das 

regras de higiene e 

segurança 

Nº de acções de 

sensibilização 
1 Gestão da formação 

interna 
Jan-12 Dez-12 

Gestora da qualidade / 
Formação 

Gestão da 
formação interna 
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Análise da envolvente Interna 

Recursos humanos 
 

Categoria N.º Categoria N.º 

Assistente Administrativo 3 Técnico de Desporto 1 

Técnico Financeiro/TOC 1 Técnico de acompanhamento formação e emprego. 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 Técnico Superior de Psicologia 2 

Coordenação  1 Técnico Superior de Serviço Social 1 

Directora Técnica da Formação 1 Formadores RVCC 8 

Monitor/formador 2 Técnico de RVC 3 

Monitor/a de actividades Ocupacionais 4 Técnicos de Diagnóstico e encaminhamento 1 

Motorista 1   

Terapeuta da fala 1   
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Organograma 
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Serviços externos 

Categoria N.º 

Formador Externo 2 

Jurista 1 

…  

  

 

Recursos Financeiros 
 

Os recursos financeiros baseiam-se fundamentalmente em financiamentos a programa e pagamento de serviços acordados com o Sector Público Administrativo e 
representam cerca de 88,96% do total dos proveitos. 

Os custos com o pessoal representam cerca de 79,85 % do total dos custos. 
 

Análise da envolvente Externa 
Relativamente à conjuntura actual de Portugal, os factores politico-legais e económicos merecem uma atenção especial, na medida em que poderão afectar directamente o 

desempeno da organização no ano de 2012. 
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Grupo de participação de Clientes 
O grupo de participação de Clientes será criado com o objetivo de potenciar a participação dos clientes na vida da CERCINA e criar os alicerces para a auto-representação. 

Durante o ano de 2012 pretende-se envolver: 

 

Indicador Meta 

N.º de Clientes envolvidos 4 

N.º de Reuniões 12 

Taxa de concretização do plano de intenções 50% 

  

Cronograma de funcionamento e reuniões 
 

     Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Assembleias-Gerais                           

 Assembleias G. ordinárias                          

Colaboradores                             

 Reuniões gerais do corpo técnico                         

 Reuniões de coordenação                          

  Direção e CAO                         

  Direção e CRI                         

  Direção e FP                         

 Reuniões de valência                         

  CAO                          

  CRI                          

  FP                           
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 Reuniões da Qualidade                          

                             

 Reuniões Geral de trabalhadores                         

                             

 Revisões dos Planos de trabalho                          

                             

Teambuilding                             

 Lanche / Jantar-convívio                          

 Atividades Outdoor                          

Gestão da Formação                           

 Planeamento                           

 Execução                           

 Avaliação                           

Avaliação de Desempenho                         

 Auto-avaliação                           

 Heteroavaliação                          

 Relatório final                           

                             

Clientes                             

 Plano de desenvolvimento Individual (PDI)                         

  Execução                           

  Monitorização                          

  Revisão                           

 Plano de Atividades Socialmente úteis (PASU)                         

  Execução                           

  Monitorização                          

  Revisão                           

 Gestão do contrato de prestações de serviços                         

  Cálculo das mensalidades                          

 Interrupções de atividades                          
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   CAO   2 a 3   3 e 5  24 2 9 25 a 31    1 a 5     22 a 31 

   CRI   2 a 3   3 e 5  24   1 a 31    1 a 15     29 a 31 

   FP   2 a 3   3 e 5  24 2 9 22 a 31    1 a 2      22 a 31 

                             

 Avaliação da formação                          

  Avaliação das ações                          

  Avaliação dos formadores                          

  Avaliação dos formandos                          

                             

 Gestão do contrato de formação                         

  Elaboração ou adendas                          

                             

Edifícios, infraestruturas e equipamentos                         

 Manutenção de espaços no exterior                         

 Manutenção de equipamentos                          

  
Elaboração 
da bandeira                           

                             

Eventos                             

 Organização ou coorganização da CERCINA                         

  Comemorações do Dia de São Brás   3                     

  Aniversário da CERCINA    6                     

  Coastwatch                           

  Comemoração do Carnaval                       

  Comemoração do Dia Mundial da Árvore                        

  Comemoração do Dia Mundial da Terra                        

  Pirilampo Mágico                          

  Wind in Cap - Nazaré                        

  Comemoração do Dia Mundial do Ambiente                        

  Comemoração do Dia de São Martinho                        

  Festa de Natal                         

  Festa de Verão                        



 Plano anual 2012 Página 28 

  Apanha e venda da Castanha                        

  Apanha e venda do medronho                         

  Participação em Intercâmbio              

                             

 Participação                           

  Rip-Curl - Fenacerci                       

  Meia Maratona                      

  Dia Internacional da Pessoa com deficiência                      

  Operação Alegria 2012                      

                             

Gestão da qualidade                           

 Monitorização e Revisão da políticas                         

 Auditoria Interna e Revisão do sistema                         

 Avaliação da satisfação e das necessidades e expectativas                         

 Monitorização do Plano de Atividades                         

 Monitorização de parcerias                          

 Monitorização do Plano De Comunic. Organizac. (POC)                         

 

Orçamento 
Ver anexo 1 

Conclusões finais 
O plano anual de atividades para o ano de 2012 é naturalmente marcado pela procura da sustentabilidade económico-financeira da CERCINA, na tentativa de antecipar 

hipotéticos impactos da conjuntura do pais, mas também como forma de criar mecanismos internos que permitam gerar novas receitas. 

Este é um plano integrado da organização no qual são também apresentados os indicadores da execução da prestação de serviços nas diversas respostas e serviços, cujas 

metas são baseadas nos resultados previstos para 2012. 

 


