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Lista de Siglas 

 

APCC – Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 

CAAAPD – Centro de Atendimento Acompanhamento e Animação de Pessoa com Deficiência  

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais 

CF – Centro de Formação 

CQEP – Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional 

CRPCC – Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Coimbra 

EMM – Equipamentos de medição e monotorização 

FSE – Fundo Social Europeu 

GCI – Gabinete de Comunicação e Imagem 

GRH – Gestão de Recursos Humanos 

NC – Não Conformidade 

OM – Oportunidade de melhoria 

RH – Recursos Humanos 
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TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

URDP – Unidade de Reabilitação de Deficientes Profundos 
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1 - Introdução 

 

O relatório de atividades e contas, é um documento de Gestão em que a 

Direção avalia e faz reflexão crítica dos níveis de desempenho da APCC em 

2014. 

Este relatório pressupõe a avaliação dos resultados das Respostas Sociais e 

Serviços, por comparando o planeado e com o realizado, identificando 

eventuais desvios e sinalizando áreas de melhoria a implementar em 2015. 

Com este relatório, encerra o ciclo de referência do Plano estratégico 2011/ 14 

e dos seus objetivos, que foram sendo monitorizados com Relatórios anuais 

 Com a realização de uma avaliação final, verifica-se o alinhamento das 

atividades desenvolvidas com as prioridades estratégicas definidas para este 

ciclo. 

Avaliados os impactos nos diferentes níveis das intervenções realizadas, extrai-

se conhecimento potenciador de novos desafios para o próximo plano 

estratégico. 

Os resultados de 2014 evidenciam um patamar bastante positivo de execução 

das diversas atividades e uma identificação solidificada com as necessidades e 

expectativas de clientes e comunidade. 

Deste relatório, resulta um balanço bastante positivo, onde se releva a 

determinação e capacidade de resistência da APCC perante contingências 

externas desfavoráveis. De assinalar a abertura do Lar Integrado e a 

aprovação do CQEP, reforçando e alargando a capacidade de resposta. 
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2 - Missão / Visão / Valores/Política da Qualidade 

Visão 

 

Ser uma organização de referência, a nível nacional e internacional, na 

habilitação e integração plena da pessoa com deficiência e incapacidades e 

outras em situação de desvantagem 

 

Missão 

 

Promover a inclusão social de pessoas em situação de desvantagem, com 

especial incidência em pessoas com deficiência e incapacidades 

 

Valores 

 

1-  Integridade e respeito na relação com os clientes 

2- Inovação e serviço focalizado no cliente 

3- Solidariedade e espírito de entrega ao outro 

4- Espírito de equipa (trabalho em equipa transdisciplinar) 

5- Criatividade e adaptação à mudança 

6- Lealdade no relacionamento interpessoal 

7- Procura permanente de melhoria contínua da qualidade dos serviços 

prestados 
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Política da Qualidade 

1- Compromisso com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão 

de Qualidade 

2- Motivar e incentivar clientes para serem parceiros ativos na defesa dos seus 

direitos 

3- Desenvolver ações tendo em conta as necessidades do cliente e da 

comunidade envolvente 

4- Procura contínua de satisfação do cliente e outras partes interessadas 

5- Investir de forma contínua no desenvolvimento de competências dos 

colaboradores e na melhoria dos níveis de motivação e satisfação 

6- Alargar a oferta de serviços abrangendo novas áreas e grupos de clientes 

7- Divulgação pública das atividades 

8- Cumprimento dos requisitos legais e regulamentares 
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3 - Mapa Estratégico da APCC 
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4 - Desempenho das Respostas Sociais/Serviços 

4.1 - CRPCC 

1 
Objetivos 

2 
Ações 

3 
Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

Promover o sucesso dos PI 
dos clientes e 
consequentemente da sua 
qualidade de vida 

 
-Mensurar o grau de 
execução dos planos 
individuais.  
-Implementar os 
procedimentos de avaliação 
da QV 
-Integrar resultados desta 
avaliação na definição dos 
objetivos dos PI 
 

100% 

Grau de execução dos 
PI (Nº de 1ª cons / Nº 

com PI) Nº de 
questionário s/ nº de 

planos individuais Média 
dos resultados por 

domínios 

 
 100% das admissões 
têm plano de 
acompanhamento. 
  

Potencializar o desempenho 
dos Departamentos e Equipas, 
na dinâmica de 
desenvolvimento do modelo de 
intervenção centrado no 
sistema cliente. 

- Promoção de ações que 
ativem o processo de 
autorrepresentação do 
cliente 
- Elaborar uma listagem da 
População abrangida pela 
Resposta Social  
- Avaliar a taxa de 
crescimento dos 
indicadores definidos no 
ano anterior 
- Reunir equipa de 
manutenção/ atualização do 
conhecimento de 
instrumentos inovadores 
(TIC) para habilitação. 

2 Encontros de grupos de 
clientes por equipa  

 
 
 
 

= ou > ao ano anterior 
 
 
 
 
 
 
 

5 Novos produtos no âmbito 
dos Departamentos Técnicos 

 
Nº de encontros de 
grupo de clientes 

 
Nº de clientes 

caracterizados / equipa 
 

Nº clientes apoiados 
Nº clientes propostos 

para admissão 
Nº admissões 

Nº intervenções com o 
cliente 

Grau de concretização 
dos objetivos do plano 

individual 
 Nº prescrições de PA/nº 

prescrições concretizada 
s 

Nº de consultas de  

 

 
Encontros Cliente = 6 
 Nº de clientes em 
ficheiro= 1826 
Caracterização: 
Ativos=875 
Inativos=803 C 
apoiados 1ºS= 658 1ª 
cons.=38 
 Nº Intervenções com 
o Cliente = 17526 
 Nº prescrições de 
AT/PA= 139/já 
concretizadas= 19 Nº 
Consultas= 935  
 
Foi constituída a 
Equipa de estudo de 
Novos Produtos TIC e 
os princípios do seu  
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1 
Objetivos 

2 
Ações 

3 
Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

avaliação e 
reavaliação  

Nº discussão de 
casos  

Nº de atividades 
realizadas face ao 

previsto 
Nº de produtos 
divulgados pelas 

equipas 

funcionamento 

 Promover a inclusão da PCDI 
desenvolvendo respostas de 

sensibilização da comunidade, 
numa perspetiva de 

responsabilidade social 

 
Articular com outros 

serviços, nomeadamente 
serviços de educação, 

saúde e segurança social, 
medidas, tendentes ao 

bem-estar e qualidade de 
vida; 

+5% que no ano anterior 
de clientes apoiados 
através de Serviços 

externos. 

Nº de entidades 
envolvidas % de 

clientes 
intervencionados na 

sua comunidade 

 
 

367 entidades 
envolvidas 269 

Serviços Externos = 
41% dos clientes 

apoiados 
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4.2 - Centro de Atividades Ocupacionais 

1 
Objetivos 

2 
Ações 

3 
Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

Melhorar a taxa de 
execução dos planos 

individuais 

Consolidação 
/aperfeiçoamento dos 

procedimentos de gestão de 
caso. Análise comparativa 

dos indicadores de 
qualidade de vida nos 
planos com avaliações 

longitudinais. 

Taxa de execução ≥ ano 
anterior 

 
 50% dos planos com melhoria 
ou estabilização da qualidade 

de vida 

Taxa de execução dos 
planos individuais 

Níveis de qualidade de 
vida. 

 

Grau de execução dos 

objetivos: 94,9%. Tendo 

em consideração o grau 

de execução dos 

objetivos do ano anterior 

de 91,39%. Verifica-se 

um aumento de 3,5%. 

Resultados da 

estabilização e aumento 

dos domínios da 

qualidade de vida 

Domínio físico - 62%; 

Domínio psicológico - 

63%; Domínio social - 

62%. TOTAL : 62% dos 

clientes estabilizaram ou 

melhoraram o seu nível 

de qualidade de vida. 

Valorizar o cliente 
sistema, estreitando as 
relações familiares em 
contexto institucional. 

Dinamização de ações que 
envolvam em simultâneo 

clientes e familiares. 

4 ações  
70% das famílias convocadas 

N.º de ações 
 % de famílias 

envolvidas 

 
Foram realizadas 8 

ações. 
 A percentagem de 

famílias convocadas 
corresponde a 78,2%. 

Promover a 
consciencialização 

ambiental. 

Dinamização de atividades 
representativas de boas 

práticas ambientais. 
3 atividades. Nº de atividades. 

Foram realizadas 14 

atividades. Foram 

realizadas 10 ações  
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1 
Objetivos 

2 
Ações 

3 
Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

Promover agricultura 
social. 

Dinamização de atividades 
aliadas a tarefas agrícolas; 
Criação e desenvolvimento 

de atividades com ervas 
aromáticas 

6 Atividades distintas por 
semestre (2 para a primeira 

ação; 4 para a segunda ação) 
N.º de atividades 

 

Foram realizadas 25 

atividades na 1ª 

ação(tarefas agrícolas) 

e 20 atividades na 2ª 

ação (ervas 

aromáticas). 
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4.3 - Centro de Formação 

1 
Objetivos 

2 
Ações 

3 
Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

Melhorar a taxa de 
execução dos planos 

individuais 

Consolidação/ 
aperfeiçoamento dos 

procedimentos de gestão de 
caso. 

 
Análise comparativa dos 

indicadores de qualidade de 
vida nos planos com 

avaliações longitudinais. 

 
 

Taxa de execução ≥ ano 
anterior 

 
 
 

50% dos planos com melhoria 
ou estabilização da qualidade 

de vida 
 

Taxa de execução dos 
planos individuais 

 
 Níveis de qualidade 

de vida 

 

A taxa de execução dos 

objetivos dos PI´s é de 

82,17%, 

correspondendo a um 

aumento de 1,6% 

relativo ao ano anterior 

 Dos 56 planos com 

avaliações longitudinais, 

concluímos que 56,80% 

apresentam melhoria ou 

estabilização da 

qualidade de vida. 

Promover a 
sustentabilidade do 
centro de formação. 

Promover ações de 
divulgação da oferta 

formativa em parceria com 
o Centro de Emprego. 
Elaborar vídeo do CF e 

promover ações de 
divulgação nas escolas. 

Promover na Organização 
dias abertos às escolas 

para divulgação das 
atividades. Promover ações 

formativas para públicos 
externos. 

4 ações  
 

12 ações 
  

10 visitas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 ações 

Nº de ações realizadas 
 

 Nº de ações nas 
escolas 

 
 Nº de visitas 

 
 
 
 
 
 

 Nº de ações 
realizadas 

 
Foram realizadas 5 

sessões em parceria 
com o Centro de 

Emprego, tendo sido 
superado o objetivo. Foi 
elaborado o vídeo para 
promover as ações de 
divulgação não tendo 

sido no entanto 
divulgado. 

Relativamente à 
realização de ações 

para públicos externos, 
3 ações: 2 ações no 

âmbito da Medida 6.4 
(dirigida a pessoas 

afetas à Medida 6.2) e 1 
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1 
Objetivos 

2 
Ações 

3 
Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

no âmbito da 
hipoterapia dirigida a 

técnicos e outros 
profissionais  

 
Promover a 

empregabilidade e 
inclusão social nos ex 
formandos ou outros 
clientes do Centro de 

Formação 

Realizar Workshops no 
âmbito da promoção da 

empregabilidade e inclusão 
social 

4 workshops 
Número de workshops 

realizados 

 
Realizaram-se os 4 
Workshops de acordo 
com o previsto. 

Fomentar o envolvimento 
dos stakeholders 

(famílias e empresários) 
na dinâmica e estratégia 
do Centro de Formação 

 
Promover o 3º encontro de 
famílias de formandos da 
medida QPDI Dinamizar 
uma atividade de outdoor 

com a participação de 
empresários e clientes da 

medida QPDI 

= > 65% das famílias 
convidadas. = > 65% dos 
empresários convidados. 

% de famílias 
envolvidas % de 

empresários 
envolvidos 

O encontro de famílias 
realizou-se no mês de 

outubro e a 
percentagem de 

participação de famílias 
foi de 73%. O objetivo 

foi concretizado. 
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4.4 - Residências 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

 Promover condições de 
vida e de ocupação que 
contribuam para o bem-

estar e qualidade de vida 
dos clientes 

Ação 1: Concepção do 
Plano de atividades 

Sociocultura 
l Ação 2: Implementar o 

plano de atividades 
sociocultural realizando 

atividades: lúdicas e 
recreativas, culturais, 

Intelectuais/forma tivas, 
sociais e desportivas 

Ação 3: Avaliar as 
atividades 

95% das atividades deverão 
ser implementadas nos prazos 

e cronogramas definidos 
 

2 novas atividades 
 

>= a 75%  

Nº de atividades 
planeadas 

Nº de atividades 
concretizada s 

 
Nº de novas atividades 

sugeridas pelos 
clientes 

 
Índice de satisfação 

dos clientes 

  

96% de atividades 

concretizadas.  

Foram sugeridas pelos 

clientes 3 novas 

atividades.  

 índice de satisfação 

médio de 97,77% 

clientes muito satisfeitos 

e satisfeitos. 

Promover a melhoria da 
dinâmica da equipa das 

residências 

 
 
 
 
 

Ação 1: Elaborar plano de 
atividades (Agosto 2014) 

Ação 2: Dinamizar as 
atividades  

Ação 3: Avaliar as 
atividades (Dezembro)  

 
 
 
 
 

 
 

80% das atividades deverão 
ser implementadas nos prazos 
e cronogramas definidos 

Nº de atividades 
planeadas 

Nº de atividades 
concretizada s 

 

Foi elaborado plano de 

atividades com um total 

de 15 atividades 

concretizadas e 3 

propostas mas não 

concretizadas, o que se 

traduz numa 

percentagem de 83,33% 

de atividades 

implementadas. 
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1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

 

Uniformizar e 

sistematizar os 

procedimentos das 

residências 

Ação 1: Elaborar manual de 
procedimentos operacionais 
das residências 
Ação 2: Disseminação aos 
colaboradores 

100% dos procedimentos serão 
integrados no manual até 

Outubro 5 ações de 
formação/sensibilização aos 

colaboradores 

 

% de procedimento s 

integrados no manual 

 

Nº de ações 

desenvolvida s 

 

Foi elaborado manual 

que contempla 11 

procedimentos  

Foram desenvolvidas 6 

ações de disseminação 
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4.5 - CAAAPD 

1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 
acompanhamento 

5 

Resultados 

Proporcionar a 
experiência de novas 

vivências promotoras da 
inclusão social dos 

clientes 

Dinamização de atividades 
lúdico- recreativas com 
clientes na comunidade 

4 atividades. Nº de atividades. 

Foram realizadas as 4 

atividades previstas. No 

1º semestre, foi 

organizada uma Visita 

ao Oceanário. Ainda 

neste uma caminhada 

na Lousã. No 2º 

semestre, realizaram-se 

outras duas atividades 

Fomentar o envolvimento 
ativo das famílias na 

dinâmica institucional e 
promover a partilha de 
experiências entre as 

famílias 

Realização de atividades 
lúdico terapêuticas dos 

clientes com 
família/representa ntes 
legais. Realização de 

sessões de 
demonstração/parti lha 

relacionadas com a 
profissão ou áreas de 

interesse dos familiares dos 
clientes da URDP 

Desenvolvimento de 
atividades “Outdoor”com 

clientes e famílias da URDP 

>= 70% das convocadas 4 
sessões 
 2 ações 

 
 
 

% de famílias 
envolvidas 

 N.º de sessões 
 
 
 
 
 
 
 

 N.º de ações 

 

Resultados positivos 

refletidos na análise 

crítica da RS 

Promover a consciência 
institucional sobre a 

importância da 
Agricultura Social no 

desenvolvimento 
estratégico e sustentável 

da organização. 

Elaboração de candidatura 
a projeto na área da 

agricultura social  
Dinamização de ações de 

sensibilização junto de 
colaboradores 

1 candidatura 
 2 ações 

Efetivação da 
candidatura 

 
 N.º de ações 

Elaborado um projeto e 

efetivada candidatura ao 

BPI Capacitar . O 

projeto foi aprovado e 

recebeu uma menção 
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1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 
acompanhamento 

5 

Resultados 

honrosa.  

Melhorar a taxa de 
execução dos planos 

individuais 

Consolidação/ 
aperfeiçoamento dos 

procedimentos de gestão de 
caso. Análise comparativa 

dos indicadores de 
qualidade de vida nos 
planos com avaliações 

longitudinais. 

Taxa de execução ≥ ano 
anterior 50% dos planos com 
melhoria ou estabilização da 

qualidade de vida 

Taxa de execução dos 
planos individuais 

Níveis de qualidade de 
vida 

 

Resultados positivos 

refletidos na Análise 

Crítica da RS 
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4.6 - Desporto 
1 

Objetivos 
2 

Ações 
3 

Meta prevista 
(Plano Atividades) 

4 
Indicadores de 

acompanhamento 

5 
Resultados 

Participar em torneios e 
campeonatos nas 

modalidades de boccia, 
natação, tricicleta e 

futebol em cadeira de 
rodas elétrica 

1-Realização de treinos 
com vista à preparação das 

diferentes competições 
agendadas. 

2-Realizar provas de pré 
seleção para definir os 

atletas a participar 

Pelo menos 12 
torneios/campeonatos das 

várias modalidades 

Nº de Torneios/ 
campeonatos 

organizados pelas 
associações nacionais 
em que participamos . 

 
Até á data participamos 
em 19 campeonatos 
desportivos, sendo 2 de 
tricicleta, 8 de natação e 
9 de boccia. Objetivo 
alcançado 

Valorizar o sistema 
cliente, estreitando as 

relações 
família/representante 

legal- instituição 

1-Desenvolver atividades 
demonstrativas do potencial 
dos clientes que envolvem 
em simultâneo as famílias 

(ex torneios, acções de 
demonstração) 

> = 50% das famílias 
convocadas 

% de famílias 
participante s 

 
61.1%. Objetivo 
alcançado 

Dinamizar eventos 
desportivos 

1-Proporcionar ações 
desportivas que fomentem a 
atividade física 2- Organizar 

eventos desportivos de 
forma a criar situações de 

intercâmbio 

Organizar pelo menos 4 ações Nº de ações realizadas 

Até á data foram 
dinamizadas 16 ações 
desportivas envolvendo 
diferentes atividades e 
modalidades.Objetivo 
alcançado. 

Proporcionar aos 
clientes, diferentes 

experiências/vivên cias e 
oportunidades motoras 

1-Dinamização de 
diferentes actividades com 

clientes das diversas 
respostas sociais 

2-Criar flexibilidade entre 
colaboradores para 

substituição de aulas 

Pelo menos 85% 

Percentagem de 
cumprimento das 

actividades do horário 
semanal 

Até à data foram 
desenvolvidas 87.1% 
das atividades previstas. 
O objetivo foi alcançado 
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4.7 - Oficina do Brinquedo/Ludoteca (Serviços à Comunidade)  
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 
acompanhamento 

5 

Resultados 

Cooperar na promoção 
da Instituição junto da 

Comunidade. 

Conceção de dinâmicas 
abertas ao exterior. 

Conceção de dinâmicas no 
exterior abertas à 

comunidade. 
 Dinâmica aberta a crianças 

e familiares, a título 
individual, em horário pós- 
laboral, em três tardes, na 

Ludoteca. Divulgação à 
comunidade das dinâmicas. 

Manter o número de grupos 
visitantes (431 em 2013). Pelo 
menos 30 crianças participem 

nas tardes da Ludoteca. 

Número de grupos de 
visitantes. Número de 

crianças. 

 

 

401 grupos visitantes. 
24 crianças participaram 
em tardes da Ludoteca. 

Contribuir para que as 
famílias produzam 

brinquedos / jogos de 
baixo custo, adequados 

às necessidades das 
suas crianças. 

Produzir e colocar à 
disposição das crianças, na 

Sala de Espera, jogos 
concebidos por nós, com 

materiais recicláveis e 
outros, que poderão ser 
facilmente replicados em 

casa. Conceber pequenas 
fichas destes jogos e 

colocá-las à disposição das 
famílias. 

Conceber pelo menos 10 jogos 
. Pelo menos cinco famílias nos 

deem o feedback da 
construção de brinquedos / 

jogos. 

Número de jogos 
concebidos. 

 Número de famílias 
que construíram 

brinquedos / jogos. 

 

 

5 brinquedos 
concebidos. 0 famílias 
construíram brinquedos 

Proporcionar igualdade 
de oportunidades a 
crianças com e sem 

deficiência contribuindo 
para o aumento de 
recursos lúdicos e 

educativos. 

Adaptação e recuperação 
de material 

lúdico/pedagógico; 
Conceção e produção de 
materiais, para a baixa 
visão e multideficiência. 
Ampliação/produção de 

jogos. 

Adaptar pelo menos 15 
brinquedos. 

 Recuperar pelo menos 55 
materiais.  

Produzir 10 materiais. Produzir 
2 jogos ampliados. 

Número de materiais 
concebidos e 

produzidos. Número 
de jogos produzidos. 

23 materiais adaptados.  
92 materiais 
recuperados. 
 14 materiais 
concebidos e 

produzidos. 2 jogos 
ampliados produzidos.. 

. 

 



 

 
APCC_RA2014_ed01 - P.20/47 

 
 

4.8 - Quinta Pedagógica (Serviços à Comunidade 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Proporcionar aos clientes 
atividades que lhes 

permitam a concretização 
dos objetivos dos PI. 

Desenvolver os seguintes 
projetos: 1- Apoio escolar 2- 
Aulas de expressão plástica 
3- Oficina da Comunicação 

4- TIC 

Igual ou superior ao valor do 
ano passado. 

Grau de concretização 
dos objetivos do PI. 

Todas as atividades 
foram realizadas. O 
grau de concretização é 
de 100% 

Dinamizar o Projeto Eco-
Escolas, contribuindo 

para a promoção de uma 
sociedade inclusiva. 

Manutenção de uma horta 
biológica e um cantinho de 

aromáticas na escola 
EMAG 

Pelo menos 85% 
Grau de concretização 

do plano 
100% 

Promover atividades no 
espaço da APCC, dando 
a conhecer a associação 

à comunidade 
envolvente. 

1- Elaborar plano de 
atividades abertas à 

comunidade 2- Publicitar o 
plano 3- Dinamização das 

atividades 4- Avaliar o plano 

100% das atividades previstas % de atividades 

Na calendarização das 
festividades, três das 
atividades previstas e 
planificadas não se 
realizaram por falta de 
inscrições por parte da 
comunidade. Foi 
realizada uma atividade 
extra que não constava 
da calendarização. A 
meta prevista não foi 
cumprida 
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4.9 - Alimentação 

 

1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Inovar na Ementas do 
Serviço de Alimentação 

 

Criar Ementas Festivas ou 
Sazonais (ex: Natal, 

Semana do Mundo,etc) 

Criar semestralmente 1 Ementa 
alusiva a um Tema Festivo ou 

Sazonal - Dezembro 2014 

Nº de Ementas 
semanais alusivas a 
um Tema Festivo ou 

Sazonal 

Objetivo atingido em 

100% 

Abrir o Serviço de 
Alimentação ao Exterior 

 

Workshops de culinária 
para Familiares dos  

Clientes e/ou 
Colaboradores 

 
Realizar pelo menos um 

workshop de culinária para 
famílias e um workshop para 

colaboradores 
 

Nº de Workshops de 
culinária realizados 

Objetivo atingido em 

50% 

Melhorar a eficácia do 
Sistema HACCP  

implementado em todas 
as Cozinhas (Quinta,  
Centro, Residências) 

Criar relatórios Trimestrais 
decorrentes  

das auditorias periódicas 
elegendo a  

"cozinha" dos trimestres 
conforme o menor  

número de não 
conformidades 

Relatórios Trimestrais 
Nº de Relatórios 

criados e divulgados  
pelas "Cozinhas" 

Foram realizados 3 

relatórios: 1 - 

Janeiro/Fevereiro/ 

Março – Cozinha da 

Residência Eça de 

Queirós, 2 - 

Abril/Março/Maio/J unho 

– Cozinha do CRPCC 3 

- Setembro/Outubro/ 

Novembro/Dezembro – 

Cozinha da Quinta da 

Conraria.  
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4.10 - Gestão de Recursos Humanos 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 
acompanhamento 

5 

Resultados 

Rever a avaliação de 
desempenho dos 

voluntários 

Rever o instrumento de 
avaliação, aplicá-lo, avaliá-
lo e reportar os resultados 
para o relatório da GRH 

Realizar no mínimo 3 
momentos de formação aos 

Voluntários 

Média superior ou igual a 4 
valores /Pelo menos 3 ações 

de formação 

Média da avaliação de 
desempenho dos 
Voluntários /Nº de 

Ações de Formação 
por ano 

A avaliação de 

desempenho dos 

voluntários resultou na 

média de 4 valores e 

foram realizadas 3 

ações de formação aos 

voluntários 

Aumentar a % de volume 
de horas de formação de 
ativos internos de forma 

garantir as horas de 
formação anuais por 

Colaborador 

- Planear, desenvolver e 
monitorizar as ações 

formativas 
Aumentar em 10% 

Volume de horas de 
formação 

 

7710 volume de horas 

de formação (houve um 

aumento de 22% em 

relação a 2013) 

Promover a equidade no 
que se relaciona ao grau 

de exigência dos 
objetivos individuais do 

processo de Avaliação de 
Desempenho 

Constituir um grupo de 
trabalho responsável pela 

análise/triagem das 
avaliações de desempenho, 

que se reflete em dois 
momentos: 1ºMomento – 
análise das avaliações de 
2013 (Fevereiro/Março) 
2ºMomento – análise do 
objetivos definidos para 
2014 (Fevereiro/Março) 

4,1 de média de avaliação de 
desempenho /60 a 65 

Colaboradores abrangidos pelo 
Sistema de Incentivos 

Média da avaliação de 
desempenho /Nº de 

Colaboradores 
abrangidos pelo 

Sistema de Incentivos 

Média Avaliação de 
Desempenho = 4,0 59% 
Desempenho Relevante 
e 41% de Desempenho 

Adequado Nº de 
Colaboradores 

abrangidos pelo 
Sistema de Incentivos = 
113 (47 Incentivos A e 

66 Incentivos B) 

Promover a 
sustentabilidade da 

Organização 

Digitalizar toda a 
informação respeitante aos 

processos da 
responsabilidade dos RH 

100% dos processos 
digitalizados /Até Julho 

monitorizar e elaborar relatório 
de Assiduidade 

% de processos 
digitalizado s 

Minutos/Hora s de 
atrasos 

Todos os processos 
individuais dos 

Tarefeiros e 
Funcionários Públicos 
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1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 
acompanhamento 

5 

Resultados 

(CEI, Tarefeiros e FP) 
Realizar um estudo de 

assiduidade 

diários/mensais dos 
Colaboradores 

foram digitalizados 
atempadamente. 

Medir, monitorizar e 
reduzir ou minimizar os 
riscos profissionais a 

níveis aceitáveis, quando 
não for possível a sua 

redução. 

- Realizar Avaliações de 
Riscos na Instituição; - 
Realizar campanhas de 

medição de ruído, 
vibrações, iluminação e 

ambiente térmico; - Realizar 
ações de formação sobre: • 

Ergonomia no local de 
trabalho • Atuação em caso 
de incêndio • Utilização de 

extintores • Armazenamento 
e manipulação de 

substâncias químicas • 
Utilização de Equipamentos 

de  
     Proteção 

Menor ou igual ao ano anterior 
/Reduzir em 10% os riscos 

profissionais /Pelo menos 40 
horas totais de formação 
(Colaboradores afetos às 

oficinas, Colaboradores da 
Manutenção, Colaboradores da 

Agricultura e da Jardinagem) 

Nº de Acidentes de 
Trabalho /% de riscos 
profissionais /Nº de 
horas de formação 

 

 

10 Acidentes de 

Trabalho (igual a 2013) 

Foi realizada uma ação 

de formação 

Assegurar a organização 
e digitalização dos 

processos dos 
Voluntários Nacionais 

Organizar e digitalizar os 
processos dos Voluntários 

Nacionais (definir 
documentos a incluir, regras 

de entrega, entre outros) 

100% dos processos dos 
Voluntários Nacionais 

organizados e digitalizados 

% de processos dos 
voluntários nacionais 

organizados e 
digitalizado s 

Por questões de 

reestruturação do 

gabinete de 

voluntariado, este não 

foi cumprido, pelo que 

transitou para 2015 
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4.11 - Contabilidade 

1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Permitir a avaliação 
imediata da situação 
financeira através da 

realização de balancetes 
mensais 

Manter registos 
contabilísticos atualizados 

Num período = 20 dias, deve 
ser apresentado o balancete 

mensal 

Número de dias em 
que é apresentado o 

balancete mensal 

 

Atingido 

Promover as atividades 
contabilisticas 

necessárias à execução 
do orçamento 

Atualização e monitorização 
permanente de registos 

 
4% 

Diferencial entre rácios 
de gastos e 
rendimentos 

No 3º trimestre acentua-

se o agravamento dos 

custos com pessoal 

referentes ao Lar 

Integrado por não terem 

sido contemplados no 

orçamento de 2014; 

contudo a meta prevista 

não foi ultrapassada 

Assegurar informação 
atualizada sobre 

legislação nacional, 
internacional, 

regulamentar, em vigor, 
com impacto na atividade 

Pesquisar documentação 
Identificar legislação 

pertinente Analisar e definir 
os ajustamentos 

necessários para a sua 
implementação 

100% legislação específica 
nova analisada 

Percentagem entre 
legislação específica 

publicada e legislação 
analisada 

Atingido 

 

Contribuir para a redução 
de consumos energéticos 

Monitorizar consumos 
energéticos (gás, gasóleo e 

energia eléctrica) 
Monitorizar consumos de 
água (mapas bimensais) 

Publicação bimensal de 
consumos por estrutura 

(Quinta, Centro, Residências) 

Número de 
publicações por 

estrutura (Quinta, 
Centro, Residências) 

Atingido 
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4.12 - Serviços Administrativos 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 
acompanhamento 

5 

Resultados 

Redefinir o Sistema de 
Arquivo da 

documentação da APCC 

- Elaborar listagem dos 
documentos a conservar em 

formato papel. - Fazer 
levantamento dos 

documentos necessários à 
digitalização. 

Dezembro de 2014 esteja 
implementado o Sistema. 

- % de documentos 
digitalizado s de 

acordo com a listagem 
definida. - Data da 

implementação 

Atingido 

 

Garantir a Manutenção 
dos Stocks Mínimos 
(Quinta e Centro). 

- Propor à GRH Formação 
no Software “Gestão de 

Stocks” para atualização de 
conhecimentos; - Atualizar 

sistematicamente o 
inventário de material 

existente em armazém; 
fazendo informação à 

Direção; - Manutenção do 
Stock Mínimo definido por 

produto. 

- 0 NC 
N.º de NC para má 
gestão de stocks. 

Não foi realizada uma 
ação de formação que, 

por questões de 
planeamento transita 
para 2015. Sem não 

conformidades. -
Objetivo cumprido 85%. 

Gerir adequadamente os 
EMM 

Elaborar fichas para todos 
os equipamentos, Médicos 
– até julho Restantes – até 

set 

0 NC. 
Nº de NC detetadas 

em auditoria. 
Fichas elaboradas. 0 
Não conformidades 

Continuar a integração 
das áreas de stock de 

2013. 

- Definir timings. - Propor ao 
GRH formação aos 

colaboradores das áreas 
em causa. - Elaborar um 

cronograma de 
implementação e 

monotorização das 
atividades. 

100% 
Nº de áreas incluídas. 
Taxa de cumprimento 

do plano. 

- Não foi realizada a 
formação no Software 
"Gestão de Stocks", 

pelo que transita para o 
ano 2015. - Dado que a 
organização das áreas 

durou mais tempo que o 
previsto, a introdução no 

programa de Stocks 
transita para o ano 

2015. 



 

 
 APCC_RA2014_ed01 - P.26/47 

4.13 - Informática 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Garantir o bom 
funcionamento do parque 

informático 

Aperfeiçoar metodologia de 
avaliação, por parte do 

utilizador, nos problemas 
resolvidos. 

96% 

Índice de satisfação, 
do utilizador, na 

resolução de 
problemas 

100 % de pedidos com 

avaliação positiva 

Garantir a segurança da 
informação digital 

Aperfeiçoar a forma de 
como são feitas as  

cópias de segurança. 
100% 

Índice de satisfação, 
do utilizador, na 
recuperação dos 

dados 

Foi necessário recorrer 

aos backups por 2 

vezes. 100% de pedidos 

satisfeitos. 

Desenvolvimento de 
Ferramentas  

Informáticas para 
otimização de processos 

Identificar e definir 
prioridades das solicitações 
ou necessidades para, em 
conformidade, desenvolver 

ferramentas adequadas. 

2 novas ferramentas 
Nº de ferramentas 

desenvolvida s 

Foram criadas 6 novas 

ferramentas: - 

Plataforma Pedidos à 

Manutenção - 

Transportes - 

Requisição de viaturas - 

Equipas (164/2014) - 

Indicadores EQUASS 

(41/2014) - Servidor de 

e-mail para o  apc- 

coimbra 

Melhorar as 
competências 

informáticas dos  
colaboradores 

 
 
 

Planear com o GRH 
formações na área do  

Windows e Office 
5 acções de formação 

Nº de formações 
efectuadas 

6 acções de formação 

efectuadas. 3 x 

Iniciação ao Windows 3 

x Excel (Confirmar junto 

do GRH) 
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1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Melhoramentos das 
ferramentas já  

existentes 

Aperfeiçoamento de 
ferramentas existentes,  
optimizando-as para um 

melhor desempenho  
e/ou novos objectivos 

2 aperfeiçoamentos 
Nº de ferramentas 

aperfeiçoada s 

Atingido como refletido 

na análise crítica  
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4.14 - Manutenção 

 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Melhorar a Gestão dos 
Equipamentos e 
Infraestruturas 

Proceder a 
alterações/reparações 

verificadas ou solicitadas e 
as Manutenções 

preventivas planeadas. 
Medir o tempo de resposta 

entre o pedido e a 
execução. 

100% 
 

2 dias 

Cumprimento do prazo 

estabelecido na 

Manutenção Corretiva 

e Plano de 

Manutenção 

Preventiva. 

 Nº médio de dias 

entre o pedido e o 

executado 

Reconhece-se o desvio 

nas propostas de 

manutenção na Quinta 

da Conraria Vai fazer-se 

um estudo para 

agilização das mesmas 

Garantir cumprimento 
dos Contratos com 

Manutenção Externa 

Criação de um instrumento 
de controlo de contratos 

< ou = a 1 reclamações. 
N.º de reclamações 

por incumprimento do 
contrato 

Atingido 

Diminuir os custos de 
Manutenção 

(energia+peças de 
substituição + 
Reparação) 

Registar as ocorrências 
Sensibilizar colaboradores 

para a diminuição de 
consumos 

<= ano 2013 

Custos de 
Manutenção 

(energia+peças de 
substituição + 
Reparação) 

Atendendo que não 

existem dados do ano 

anterior, apenas se 

pode verificar que em 

2014 houve um gasto 

de 8.235.54€ em 

manutenção corretiva 
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4.15 - Transportes 

 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Contribuindo para a 
sustentabilidade da 

organização: 
a) diminuir consumos de 

combustível; 
b) diminuir consumos via 

verde 

Reportar à Gestão de 
Recursos Humanos o 

desenvolvimento de ações 
de sensibilização para a 

eco-condução; 
sensibilizar os motoristas 
para o uso consciente da 

via verde, através de 
reuniões de serviço 

< ano anterior Gastos mensais 

Foi criado um mapa de 

registo de consumos de 

combustível e via verde, 

que vai servir de 

referência para os anos 

subsequentes 

Gestão da frota 

Definir instrumento de 
monitorização; Registar 

através de requisições de 
viaturas 

------------------ ------------------ -----
- 

Monitorizar o grau de 
ocupação da frota: 

carrinhas adaptadas 
viaturas ligeiras 

Criada a plataforma de 

gestão de frota, que não 

tendo sido alargada a 

toda a Organização, não 

permitiu monitorizar o 

grau de ocupação da 

frota. 

Assegurar informação 
sobre alterações ao 

funcionamento  

Memórias descritivas 
actualizadas no menor 

espaço de tempo 
<= 2 

Nº de ocorrências por 
falta de informação 

0 ocorrências 
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4.16 - Gabinete projetos 

 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Promover a 
implementação de 

projectos que  
contribuam para a 

melhoria da qualidade  
das respostas sociais, da 

qualidade de  
vida dos clientes e para 

a  
sustentabilidade da 

APCC 

- Sinalizar candidaturas a 
diferentes  

programas e iniciativas 
comunitárias, em  

alinhamento com os 
objectivos e estratégia  

da APCC; - Pesquisa sobre 
programas, iniciativas e 

possibilidades de 
cooperação a nível 

transnacional; - Gestão de 
informação relevante sobre 

politicas, orientações 
estratégicas e tendências 

socioeconómicas com 
interesse para a APCC; - 

Desenhar, organizar e 
desenvolver todas as 

actividades e 
procedimentos necessários 
à elaboração dos dossiers 
dos diferentes concursos a 

submeter às entidades 
financiadoras; - 

Desenvolver todos os 
procedimentos necessários 

ao arranque, 
implementação e 

encerramento dos projectos 
aprovados 

 
 

- 16 candidaturas - Aprovação 
em 50% das candidaturas 

submetidas. 

- Nº de candidaturas 

apresentadas - Ratio 

entre candidaturas 

submetidas e 

projectos aprovados 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2014 foram 

submetidas 15 

candidaturas. 5 foram 

aprovadas 



 

 
APCC_RA2014_ed01 - P.31/47 

1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Contribuir para o 
desenvolvimento e a 

inovação organizacional 

- Potenciar oportunidades 
de inovação que possam 

gerar vantagem competitiva, 
gerando novos serviços e 

produtos, reforçando a 
competitividade e a 
reputação da APCC. 

- 2 por ano; 
Nº de actividades / 

serviços decorrentes 
de projectos. 

Foram realizadas 11 

sessões de trabalho. 1 

com a Direcção. 3 com 

as Direcções Técnicas e 

as restantes com os 

colaboradores da 

APCC. 

Promover as relações 
institucionais e as 

relações de parceria para 
o aprofundamento do 

envolvimento das partes 
interessadas. 

- Envolver os stakeholders 
da APCC nas actividades e 

projectos em curso / a 
desenvolver. 

- 2 actividades / ano;  
- Pelo menos 3 sessões por 
projecto (inicio, meio e fim). 

- Nº de actividades 
realizadas / 

promovidas pelo 
Gabinete de Projectos, 
a nível interno. Nº de 

sessões com 
colaboradores 

Foram realizadas 20 

acções 
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4.17 - Gabinete Comunicação e Imagem 
1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Desenvolvimento de 
ferramentas informáticas 

para optimização de 
processos 

Identificar prioridades das 
solicitações ou 

necessidades para, em 
conformidade, desenvolver 

ferramentas adequadas; 
Tratamento gráfico das 

ferramentas; 

2 novas ferramentas 
nº de ferramentas 

desenvolvida s 

Até ao momento foi 
criada a ficha de 

inscrição online do 
"Coimbra a Brincar". 

Promover a organização 
interna e  

externamente 

Levantamento de atividades 
de promoção,  

impacto, referência na 
comunidade  

externa; 

100% 
% Divulgações 

externas 

Até ao momento o GCI 
trabalhou 84 notícias 

divulgadas Destas, 55 
foram propostas por 

outros departamentos e 
a restantes iniciativa do 
próprio GCI. 11 foram 
alvo de envio para a 

comunicação social em 
formato de nota ou 

comunicado de 
imprensa. 

Integrar toda a 
comunicação/imagem do  

site da Quinta da 
Conraria 

Produzir e divulgar todas 
as  

atividades/eventos do site 
da Quinta da  

Conraria 

100% 
% de objectos 

integrados 

Foram publicadas no 
site da APCC 100% das 

notícias que foram 
enviadas para o GCI 
durante o primeiro 

semestre. 

Criação do video 
institucional 

Produção e edição de 
video; Divulgação interna e 

externa; 
Junho 2014 

Data de apresentação 
oficial 

Por ter sido atribuída 
prioridade a outros 

projetos, foi alterada a 
data prevista para 

conclusão do vídeo 
institucional. Assim, foi 
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1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

alterada a data para dia 
31 de Dezembro de 14 

Construção de Brochura 
2013 

Lançar Brochura da APCC 
2013; Divulgação interna e 

externa; 
Fevereiro 2014 

Data apresentação 
oficial 

A conclusão da 
produção da brochura 
foi 17 de Fevereiro de 
2014. Apesar disso, 

apenas foi apresentada 
ao público a 4 de Junho. 

Este atraso deveu-se 
aos vários testes  
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5 - Objetivos Transversais 

1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

Promover a 

responsabilidade 

ambiental 

Sensibilizar para uma 

utilização responsável dos 

recursos 

>=99% 
Taxa de execução 

orçamental 

Elaborados mapas e 

gráficos de consumos 

por estrutura permitindo 

atingir a meta 

orçamental prevista 

 

Promover a 

responsabilidade social 

Sensibilizar para a 

problemática da deficiência 

e incapacidade 

>=15 

 

Nº de ações 

 

Realizadas 25 ações 

Promover ações com 

envolvimento das partes 

interessadas 

Implementar a metodologia 

de escuta de partes 

interessadas 

>=5 Nº de ações 

Implementada 4 ações e 

1 em desenvolvimentos 

resultante da escuta de 

partes interessadas 

 

Reforçar a dinâmica de 

desenvolvimento do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade 

Assegurar a capacidade de 

manutenção e alargamento 

das certificações do sistema 

de gestão 

>=2 

 

Nº de certificações / 

renovações 

 

Mantida a certificação 

ISO 9001/2008 e 

alargamento ao Lar 

Integrado desta 

certificação 
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1 

Objetivos 

2 

Ações 

3 

Meta prevista 

(Plano Atividades) 

4 

Indicadores de 

acompanhamento 

5 

Resultados 

 

Reforçar serviços de 

consultoria para um 

ambiente acessível 

 

Criar equipa especializada 

em acessibilidades 
>=15 

Nº de ações de 

consultoria 
Realizadas 18 ações 
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6 - Análise dos resultados 

 
Considerando os resultados apresentados por todas as Respostas Sociais e 

Serviços, poderemos concluir que, em 2014, o desempenho global da APCC 

continua a ser bastante positivo, consolidando a tendência dos últimos anos. 

 

Acresce salientar que, numa perspetiva de melhoria contínua, os objetivos 

formulados têm sido cada vez mais ambiciosos e assentes numa prática de 

planeamento, desenvolvimento, controlo e avaliação (PDCA) 

 

Tem sido ainda prática da APCC implementar ações de melhoria resultantes da 

escuta das partes interessadas nomeadamente:  

 Criação e implementação de plataformas informáticas, agilizando os 

procedimentos internos e tornando-os mais eficazes. 

 Realização de estudos de mercado e estabelecimento de novos protocolos e 

parcerias. 

 Implementação de incentivos de desempenho para os colaboradores. 

 
Para a avaliação do desempenho organizacional foram essenciais as análises 

críticas elaboradas por todas as respostas Sociais e Serviços. 

 

Nestes documentos, para além da análise da concretização dos objetivos, todos se 

pronunciaram relativamente à Política da Qualidade da APCC, documentação, 

políticas e procedimentos em vigor. 

 

As ações identificadas integraram o Plano de Melhoria para 2015.
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7 - Avaliação de Satisfação 

 
À semelhança dos anos anteriores, foi realizada a avaliação de satisfação a todas 

as Partes Interessadas. 

 

Resultados avaliação satisfação clientes 

 

 
 
 
No que respeita aos resultados da avaliação de satisfação, apesar de se verificar 

um ligeiro decréscimo do valor global, salientamos como positivo o facto de terem 

sido rececionados mais 160 questionários do que no último ano e de se ter 

verificado um aumento na percentagem de clientes Muitíssimo Satisfeitos. 

, 
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 Avaliação parcerias 

  
 No ano 2014, a APCC estabeleceu 71 protocolos de parceria, com diversas 

entidades nacionais e transnacionais. 

Estas parcerias decorreram de acordo com o previsto, tendo sido alcançados os 

objetivos propostos inicialmente. 

 

É objetivo da organização manter a tendência positiva dos últimos anos para o que 

tem contribuído a auscultação e o envolvimento das partes interessadas cujas 

conclusões são input relevante para a definição e implementação de ações de 

melhoria  
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8 - Sugestões/Reclamações 

 
Durante o ano 2014 foram rececionadas 9 de sugestões de melhoria, 4 por 

preenchimento do folheto em vigor e 5 dos questionários de avaliação de 

satisfação. 

Estas sugestões foram devidamente tratadas conforme previsto nas normas 

internas da organização.  

Foram rececionadas 2 Reclamações, devidamente tratadas. 

A APCC recebeu ainda, 6 elogios, 1 do exterior e os outros resultantes dos 

questionários de avaliação de satisfação. 

Concluímos que são bastante positivos os resultados obtidos. 
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9 - Conclusão 

 
Poderemos concluir que em 2014, o desempenho da organização foi bastante 

positivo. sendo de destacar a manutenção da certificação da Qualidade na norma 

NP EN ISO 9001:2008 e o seu alargamento ao Lar Integrado.. 

 

 Os objetivos anuais e estratégicos atingiram as metas previamente definidas e os 

desvios foram controlados e implementadas ações de correção. 

 

De referir ainda que, em 2014, a APCC reforçou o investimento em atividades 

relacionadas com: 

Responsabilidade Social, 

Promoção de uma sociedade mais aberta e inclusiva, 

Empoderamento de clientes e famílias. 

 

A APCC continua a ser uma entidade de referência nos serviços prestados, 

tendo em 2014 participado nos seguintes eventos e obtido os seguintes 

resultados de mérito: 

 

- Responsabilidade Social 

 

 

- Promoção de uma sociedade mais aberta e inclusiva 

 Coimbra a Brincar 

 

- Empoderamento de clientes e famílias 

 Encontro de Famílias (Centro de Formação 

 Atelier de Cozinha Saudável (CAO + CAAAPD) 
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Resultados de Mérito: 

- Menção honrosa em candidatura sobre Agricultura social 

 

 Como nota final, a Direção realça e congratula-se com o empenho 

demonstrado pelos colaboradores na prossecução dos objetivos da APCC e 

reforça o empenhamento em solidificar os níveis de excelência atingidos. 
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10 - ANEXOS 
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Demonstração de Resultado 
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Relatório de Gestão 
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Certificação de Contas 
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Parecer Conselho Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































