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1.1 ENQUADRAMENTO 

Em Évora, em 1991, surge o Núcleo de Paralisia Cerebral, integrado na Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral. Este núcleo emana da sociedade civil, de um grupo de cidadãos com filhos e/ou familiares que 

tinham paralisia cerebral ou outras patologias afins. Procuram desta forma encontrar caminhos que 

proporcionem melhorar a qualidade de vida não só dos seus filhos e/ou familiares, mas também de outras 

pessoas que sofressem da mesma patologia. Juridicamente a forma encontrada foi a de constituição de um 

núcleo da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, seguindo-se pelos Estatutos da mesma. Esta 

situação era comum a outras instituições congéneres. 

Durante dezassete anos, o núcleo foi crescendo e ganhando sustentabilidade, pelo que em 2008 acabou 

por se autonomizar. Em todo o país, os Núcleos de Paralisia Cerebral decidiram congregar-se numa 

Federação e nasceram, então, as várias Associações de Paralisia Cerebral. Em Évora, surge a Associação de 

Paralisia Cerebral de Évora (APCE). 

Tendo em conta as necessidades da altura, em Julho de 1991, ainda com o estatuto de núcleo, foi feita 

uma proposta de acordo de colaboração ao Centro Regional de Segurança Social (CRSS), prevendo-se 

quatro programas de intervenção: 

1 - Consulta, diagnóstico e acolhimento; 

2 - Estimulação e Reabilitação; 

3 - Educação; 

4 - Apoio familiar. 

Por opção do CRSS (Centro Regional de Segurança Social) apenas foi possível celebrar acordo relativo ao 

ponto 4. Este acordo entrou em vigor em Novembro de 1992. 

Para a instalação do Núcleo foi concedido pela Secretaria de Estado da Segurança Social um subsídio no 

valor de 1.500 contos a que se juntaram alguns apoios dos associados. 

Assim, a Associação de Paralisia Cerebral de Évora, à semelhança das suas congéneres portuguesas, surgiu 

da necessidade identificada de respostas terapêuticas adequadas e do esforço associativo dos pais, 

contando com o apoio económico e técnico da comunidade, para dar uma resposta adequada, do ponto de 

vista terapêutico, às crianças e jovens com Paralisia Cerebral e patologias neurológicas afins. 

Hoje continua com o mesmo empenho a procurar uma contribuição técnica e ética válidas e crescentes, já 

não só para a reabilitação terapêutica dos seus utentes, dentro dum modelo estritamente biomédico, mas 

para a sua integração e cidadania plenas, numa perspetiva mais biopsicossocial, tal como é defendida a 

nível internacional, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A APCE, entre outros fatores, pode destacar claramente a qualidade da intervenção, pelo que mereceu a 

certificação EQUASS - European Quality in Social Services, nível I (Assurance), obtida em 2010, e num 

contexto de melhoria contínua dos serviços prestados, em Junho de 2013, obteve a certificação de 

Excelência, que corresponde ao nível 2 do referencial europeu já citado.  

1. INTRODUÇÃO 
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Assim, a Associação de Paralisia Cerebral assume-se como uma Associação atenta às dinâmicas sociais e 

económicas dos nossos dias, flexível e atenta aos novos desafios sociais, tendo como estratégia condutora 

a de assegurar respostas sociais adequadas, numa perspetiva de melhoria contínua e de poder contribuir 

para melhorar a qualidade de vida dos clientes e das suas famílias. 

A Associação de Paralisia Cerebral de Évora localiza-se na cidade de Évora e tem um âmbito distrital. No 

entanto, como na NUT III Alto Alentejo não existe outra Associação congénere, o âmbito territorial a que 

circunscreve, acaba por ser ultrapassado. Como a maior parte da população do Alentejo vive em pequenas 

localidades, a APCE acaba por acolher crianças e jovens não só do meio urbano onde se localiza mas 

também do meio rural. De referir que o Alentejo, em termos europeus é uma região de convergência, o 

que significa que é considerada uma região de fraco desenvolvimento, necessitando ainda de apoios 

comunitários que consigam melhorar o seu posicionamento face aos indicadores europeus que 

referenciam o nível de desenvolvimento das regiões. Isto significa que a Região tem várias debilidades e 

que a Associação, inserida nesta envolvente, se depara frequentemente com situações de carência dos 

seus clientes e respetivas famílias, o que constitui um desafio constante na procura das melhores soluções. 

 

 

 

SIGLAS: 

SIGLA DESIGNAÇÃO 
OE Objectivo Estratégico 

PGM Processo de Gestão e Melhoria 

PRH Processo de Recursos Humanos 

PM Processo de Manutenção 

PA Processo de Aprovisionamento 

PCJI Processo Creche e Jardim-de-infância 

PIP Processo da Intervenção Precoce 

PCRIS Processo do Centro de Reabilitação e Integração Social 

PQP Processo da Quinta Pedagógica 

DIR Direção 

GQ Gestor da Qualidade 

GP Gestor de Processo 

ET Equipa Técnica 

Educ. Educadoras 

RF Responsável pela Formação 

RC Responsável de Caso 

RG Responsável da Gestão 

CRS Coordenador da Resposta Social 

SA Serviços Administrativos 

GPRH Gestor do Processo de Recursos Humanos 
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1.2 ESTRATÉGIA 

As orientações estratégicas da APCE têm em conta o contexto legislativo onde se insere e as orientações 

das Instituições Públicas com as quais tem Acordos de financiamento. Ao desenvolver-se uma reflexão 

sobre qual a nossa razão de ser e como nos posicionamos para o futuro, acabámos por encontrar uma 

definição para a nossa missão, a visão da organização e os valores pelos quais a Associação se norteia.  

Procedemos, novamente, a um diagnóstico, tendo em conta a avaliação do último Plano de actividades, 

(dado que a avaliação do Plano Estratégico 2012-2014 ainda não ocorreu), a evolução entretanto ocorrida 

na Instituição e a sua envolvente. A partir deste diagnóstico, definimos um novo Plano Estratégico para o 

triénio 2015 - 2017, definindo-se anualmente Planos de Actividades com enfoque  na estratégia agora 

definida cuja concretização convergirá simultaneamente para a concretização do Plano Estratégico.  Este, 

tal como os Planos anuais será apresentado aos associados em Assembleia-geral e submetidos à aprovação 

da mesma. 

O diagnóstico referenciado que teve como metodologia a elaboração de uma análise SWOT, levou à 

definição de cinco eixos e quatro perspetivas orientadoras. Os Eixos Estratégicos sobre os quais a 

Associação decidiu colocar o seu enfoque, são os seguintes: 

1. Qualidade dos Serviços 

2. Gestão de Recursos Humanos 

3. Gestão Financeira e Captação de Recursos 

4. Trabalho em Rede e Desenvolvimento Local 

5. Inovação e Desenvolvimento de Projetos 

O enfoque nestes eixos é feito tendo em conta as quatro perspetivas seguintes: 

1. Perspetiva dos Clientes 

2. Perspetiva dos Processos 

3. Perspetiva da Aprendizagem e Inovação 

4. Perspetiva Financeira 

Foi usada a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), dado que esta se constitui como uma ferramenta 

que traduz a visão e a estratégia da Instituição num conjunto coerente de objetivos e medidas de 

desempenho, organizados segundo as quatro perspetivas anteriormente referenciadas. As quatro 

perspetivas do Balanced Scorecard descritas, equilibram os objetivos de curto e longo prazo, os resultados 

desejados e os vetores do desempenho desses resultados, as medidas objetivas concretas e as medidas 

subjetivas mais imprecisas. 

Os objetivos funcionam de um forma integrada (balanceada) estabelecendo relações de causa e efeito 

entre todas as perspetivas. A implementação do Balanced Scorecard implica a mobilização dos vários 

atores da nossa Associação, fator decisivo para o sucesso. É, por isso, um processo participado e 

continuado. 

A definição de objetivos e metas pressupõe o envolvimento de todos os colaboradores, imprescindíveis 

para potenciar o processo de mudança na Instituição. O alinhamento de todos os colaboradores em torno 

dos objetivos definidos é fundamental para a implementação da estratégia. 

Assim, transcreve-se a seguir a Missão, a Visão e os Valores pelos quais a APCE se orienta, salientando que 

estes foram alvo de revisão no final do ano passado, num processo participado. 
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MISSÃO 

Prestar serviços de qualidade que promovam autonomia, inclusão social, 

qualidade de vida e bem-estar a todos os clientes, nomeadamente às pessoas 

em situação de desvantagem e/ou incapacidade com enfoque nas que têm 

Paralisia Cerebral e situações neurológicas afins numa lógica de cuidados globais 

e integrados ao longo de toda a sua vida e em cooperação activa com as famílias 

e os associados.  

 

 

VISÃO 

Cliente a cliente, mostramos, demonstramos e construímos individualmente e 

em conjunto a nossa reputação: somos a melhor organização para promover a 

habilitação, autonomia e inclusão social dos nossos clientes. 

 

 

VALORES 

 Ética, integridade, confidencialidade, responsabilidade e respeito na 

relação com os clientes; 

 Inovação, e serviço focalizado no cliente; 

 Criatividade e adaptação à mudança; 

 Solidariedade, afetividade, humanismo, voluntariado e espírito de entrega 

ao outro; 

 Espírito de equipa (trabalho em equipe transdisciplinar), ambição e 

compromisso; 

 Lealdade no relacionamento interpessoal; 

 Procura permanente na atualização do conhecimento e de melhoria 

contínua da qualidade dos serviços prestados. 
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1.3 POLÍTICAS 

As políticas da APCE visam sobretudo a promoção da inclusão plena dos cidadãos com deficiência, tendo 

como pressuposto que o cidadão com deficiência deve beneficiar de medidas de acção positivas com o 

objectivo de garantir o exercício dos seus direitos e deveres. Nesta perspectiva a APCE visa motivar e 

incentivar os clientes e as suas famílias para serem parceiros activos na defesa dos seus direitos e no 

exercício dos seus deveres através de uma participação activa na vida da Organização, procurando-se 

assim, continuamente, satisfazer o cliente e as outras partes interessadas. 

A acção da Associação rege-se por uma política de qualidade assente na maturidade crescente da 

Instituição com um sistema organizacional que assegure a credibilidade de todos e garantindo a satisfação 

e a confiança dos colaboradores, clientes, parceiros e cidadãos em geral.  

Isto significa que a instituição se orienta por uma política de melhoria contínua, tendo em conta a eficácia 

do Sistema de Gestão de Qualidade, orientada para o cliente e para os resultados. Pretende-se ainda 

investir de forma contínua no desenvolvimento de competências dos colaboradores e na melhoria dos 

níveis de motivação e satisfação. 

 

A APCE define compromissos de acção em várias áreas, tendo definidas as seguintes políticas: 

 Política da Liderança  

 Política para os Colaboradores  

 Política dos Direitos  

 Política da Ética  

 Política das Parcerias  

 Políticas da Participação  

 Política da Orientação para o Cliente  

 Política da Abrangência  

 Política de Recrutamento de Colaboradores  

 Política da Qualidade 

 

 

O Presente Plano Anual de Actividades tem o enfoque na estratégia definida no Plano Estratégico 2015-

2017, que se sintetiza no quadro seguinte: 
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EIXOS ESTRATÉGICOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIA 

Qualidade dos Serviços 

Expandir as Respostas Sociais 

Melhorar a Qualidade dos 

Serviços 

Implementar um Plano de Comunicação 

Interna na APCE 

Criar Mecanismos de Captação de 

Recursos 

Contribuir para a Actualização de 

Conhecimentos de todos os 

Colaboradores 

Gestão de Recursos Humanos 

Melhorar a Organização do Processo de 

Gestão de RH 
Organizar, Estabilizar e 

Qualificar Recursos Humanos 
Contribuir para a Actualização de 

Conhecimentos de todos os 

Colaboradores 

Gestão Financeira e Captação 

de Recursos 

Criar Mecanismos de Captação de 

Recursos 

Tornar a Gestão de Recursos 

mais Eficiente e Eficaz e 

Aumentar as Receitas 

Participar numa Rede de Partilha de 

Recursos 

Garantir uma Gestão Financeira Eficaz e 

Eficiente 

Criar Projectos Inovadores 

Trabalho em Rede e 

Desenvolvimento Local 

Tornar a QPP um foco de 

Desenvolvimento Local Melhorar a Sustentabilidade 

com o Contributo da Rede de 

Parcerias 

Consolidar uma Rede de Parcerias 

Participar numa Rede de Partilha de 

Recursos 

Inovação e Desenvolvimento de 

Projectos 

Melhorar a Capacidade de Autonomia e 

a Mobilidade das Pessoas com 

Deficiência na Comunidade Garantir a Melhoria da 

Sustentabilidade, Inclusão e 

Comunicação 

Implementar uma Política de 

Comunicação e Marketing 

Diversificar as Respostas Sociais 

Criar Projectos Inovadores 

 

O Mapa Estratégico também consta no mesmo Plano e transcreve-se de seguida:  
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

A Associação de Paralisia Cerebral de Évora assume um conjunto de respostas sociais, que abrangem o 

apoio a crianças e jovens, desde o nascimento até à integração profissional, de pessoas com paralisia 

cerebral ou patologias neurológicas afins. 

Dada a especificidade da Associação e a procura a que está sujeita, as respostas sociais continuam a ser as 

mesmas dos últimos anos: 

 

2.1.1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO PRECOCE (CDIP) 

Desenvolve um conjunto de intervenções dirigidas às crianças dos 0-6 anos, à família e ao meio, com o 

objectivo de dar resposta o mais cedo possível às necessidades transitórias ou permanentes das crianças 

com deficiências, problemas de desenvolvimento ou em situações de risco. As intervenções consideram a 

criança na sua globalidade e são planificadas por uma equipa multidisciplinar. Tem por base o Decreto - Lei 

nº 281 de 2009, que explica o funcionamento das ELI’s (Equipas Locais de Intervenção), sendo a equipa da 

APCE designada como ELI nº 2 do Concelho de Évora. Os objetivos do CDIP englobam dois âmbitos 

distintos e dois níveis de intervenção correspondentes:  

 

a) Equipa Local de Intervenção, que trabalha com crianças dos 0 aos 6 anos com paralisia cerebral, 

outras perturbações neuromotoras, ou em risco de atraso grave no seu desenvolvimento, e suas famílias, 

de forma a dar respostas às necessidades destas, num apoio prestado, o mais próximo possível, dos seus 

contextos de vida. Tal pressupõe objetivos claros, com uma metodologia própria, próxima do modelo 

transdisciplinar, que visa:  

o Criar condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, minimizando o efeito de 

problemáticas associadas à condição de deficiência ou de risco de atraso grave do 

desenvolvimento, prevenindo eventuais sequelas; 

o Otimizar as condições da interação criança/família, mediante a informação da problemática em 

causa, o reforço das suas capacidades e competências, sobretudo, ao nível da identificação e 

utilização dos recursos da comunidade.  

Assim, o Centro de Desenvolvimento e Intervenção Precoce (CDIP) constitui-se como uma das duas 

Equipas Locais de Intervenção (ELI nº 2) do concelho de Évora. 

 

b) Funciona, igualmente, como equipa especializada em Paralisia Cerebral e outras Perturbações 

Neuromotoras e apoiando, por isso, ELI´s de outros concelhos, nomeadamente Portel.  

 

A equipa multidisciplinar do CDIP é constituída pelos seguintes elementos:  

2. RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS 
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CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DO CDIP 

Nome Profissão 
Vínculo à Entidade / 

Serviço 
N.º de Horas no 
CDIP / Semana 

Maria João Correia Ramalho Terapeuta da Fala APCE / CDIP 35 

Cândida José Carapuça Cardoso Assistente Social APCE / CDIP 35 

Ana Margarida Caeiro Albano Psicóloga APCE / CDIP 35 

Miriam Celeste Pinel Pisco Fisioterapeuta APCE / CDIP 35 

Sabine Claire Lydie Place Fisioterapeuta ARS / CDIP 20 

Teresa Maria Gouveia Rodrigues Luís Terapeuta da Fala ARS / CDIP 17,5 

Maria Eduarda Costa Educadora de Infância MEC / Agr. N.º1 Évora 40 

Maria Rosa Balixa Caeiro Educadora de Infância MEC / Agr. N.º1 Évora 40 

Ana Paula Xavier Patinho Educadora de Infância MEC / Agr. N.º1 Évora 40 

Susana Aurora Gutiérrez Jiménez Musicoterapeuta APCE 4 

 

O Acordo com a Segurança Social prevê a capacidade de apoio da equipa correspondente a 60 crianças. 

Actualmente a equipa apoia 67 crianças, sendo que a Terapeuta Susana apoia crianças da equipa e não 

está incluída no Acordo. 

 

NÚMERO DE CRIANÇAS EM APOIO 

Processo SNIPI Em Vigilância Em Avaliação 

48 9 10 

67 crianças 

 

 

Os critérios de elegibilidade são os seguintes: 
 

 ELEGIBILIDADE – RAZÕES DO APOIO PELO SNIPI 

 

Alterações nas Estruturas ou 
Funções do Corpo 

Existência de Fatores de Risco 

Atraso de 
Desenvolvimento sem 

Etiologia Conhecida 

Condições 
Específicas 

Risco Biológico Risco Familiar Risco Ambiental 

0 – 35 meses 3 3 0 1 0 

36 – 71 meses 26 12 1 0 0 
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72 e + meses 1 1 0 0 0 

TOTAL 30 16 1 1 0 

 

O contexto onde a criança e/ou a família é apoiada está representado na tabela seguinte: 

 

LOCAL ONDE É PRESTADO O APOIO PROCESSO SNIPI VIGILÂNCIA AVALIAÇÃO TOTAL 

Só domicílio 4 -- -- 4 

Domicílio e ama -- -- -- 0 

Só ama -- -- -- 0 

Domicílio e creche -- -- -- 0 

Só creche 2 -- -- 2 

Domicílio e jardim de infância -- -- -- 0 

Só jardim de infância 34 3 10 47 

Sede da equipa 4 5 -- 9 

Sede da equipa + contexto 
educativo formal 

2 -- -- 2 

Sede da equipa + domicílio 1 -- -- 1 

Sede da equipa + domicílio + 
contexto educativo 

1 1 -- 2 

Outras situações. Quais? -- -- -- 0 

 
No presente ano letivo a equipa dá apoio nos seguintes jardins de infância:  

 Jardim-de-infância da Graça do Divor;  

 Jardim-de-infância do Bacelo;  

 Jardim-de-infância de Sto. António;  

 Jardim-de-infância da Azaruja;  

 Jardim-de-infância dos Canaviais; 

 Jardim-de-infância da Malagueira  

 Creche e Jardim-de-infância Quinta dos Sonhos;  

 Creche e Jardim-de-infância Palmo e Meio;  

 Creche e Jardim de Infância Mãe Galinha; 

 Creche e Jardim-de-infância Fundação Alentejo;  

 Creche e Jardim-de-infância Pastorinhos de Fátima;  

 Creche e Jardim-de-infância Legado do Caixeiro Alentejano;  
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 Creche e Jardim-de-infância ADBES;  

 Creche e Jardim-de-infância de S. Manços. 

 

 

2.1.2 CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL (CRIS) 

Oferece uma resposta social em regime ambulatório a crianças a partir dos seis anos de idade, jovens e 

adultos com Paralisia Cerebral e outras patologias neurológicas afins do Distrito de Évora, pretendendo 

desenvolver competências que promovam a inclusão plena do cliente na sociedade, em articulação com a 

família, incluindo igualmente a formação profissional e o desenvolvimento da prática do desporto 

adaptado. O CRIS conta com uma equipa técnica especializada que conta com: 2 Psicólogos, 1 

Musicoterapeuta, 2 Fisioterapeutas (uma a meio tempo), 1 Terapeuta da Fala, 1 Terapeuta Ocupacional, 1 

Auxiliar de Ação Educativa e 1 Professor de Educação Física (a meio tempo). Atualmente, apoiamos 72 

crianças, jovens e adultos e em 2015 prevemos que o número se mantenha. A problemática da Paralisia 

Cerebral, doenças neurológicas e afins envolve um trabalho multidisciplinar, que visa alcançar a 

transdisciplinaridade, de forma articulada, com o cliente e com a família. A inclusão constitui um desafio 

constante. Este desafio é assumido plenamente pela APCE através desta área de intervenção.  

De acordo com as necessidades de cada indivíduo, o CRIS oferece um conjunto diversificado de 

intervenções terapêuticas e de reabilitação: Terapia da Fala, Fisioterapia, Psicologia, Musicoterapia e 

Terapia Ocupacional. 

Para além disso, damos apoio social às famílias, através de articulação com os serviços da comunidade e 

outras instituições, visitas domiciliárias (efetuadas pelo Serviço Social), e apoio psicológico aos pais. Do 

total dos clientes, 22 estão em regime de Observação Periódica, o que significa que não têm apoio direto 

terapêutico regular, mas asseguramos os acompanhamentos às consultas médicas a pedido da família,  e 

estes são reavaliados clinicamente e acompanhados com uma periodicidade anual ou em situações 

pontuais de  necessidade, como ao nível dos produtos de apoio, ou outras.  

Para além dos apoios terapêuticos referidos, desenvolve ainda um conjunto de outras intervenções, no 

sentido da reabilitação e inclusão educativa e social das crianças e jovens que apoia: 

 Equitação Terapêutica  

 Hidroterapia 

 Grupos de Jovens 

 Atividades Aquáticas 
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 Atividades Desportivas e Desporto Adaptado. A este nível, funcionam, atualmente as seguintes 

modalidades: 

 Remo Indoor 

 Boccia 

 Equitação Adaptada 

 Natação Adaptada 

O Desporto de Competição tem vindo a ser desenvolvido pelo Professor de Educação Física e Desporto na 

modalidade de Boccia, da qual temos atletas federados que participam no Campeonato Nacional de 

Equipas, Campeonato Nacional da Zona Sul, Campeonato de Portugal e Campeonato de Desporto Escolar.  

Pretende-se que haja sempre uma participação dos atletas em demonstrações, torneios e encontros 

desportivos na comunidade.  

De realçar, que o CRIS participa em projetos junto da Federação de Associações Portuguesas de Paralisia 

Cerebral de interesse artístico cultural. 

O CRIS promove ainda outras atividades, nomeadamente: 

 Grupos de Criação performativa, em parceria com 2 IPSS do Distrito de Évora 

 Organização de Passeios Temáticos 

 Ações de Divulgação e Sensibilização 

 Reuniões de Orientação Técnica com outras Entidades 

 Articulação com o Hospital Espirito Santo de Évora 

 Articulação com os Agrupamentos de Escolas do Distrito de Évora 

 Articulação com os Centros de Saúde do distrito de Évora 
 

Integrado no CRIS, há o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), que visa promover a inclusão das 

crianças e jovens com deficiências e incapacidade, em parceria com as escolas e com as estruturas da 

comunidade, no que se prende com o acesso ao ensino, a formação, ao trabalho, ao lazer, à participação 

social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada individuo (Diário da República, 2a 

serie, no 170 – 3 de Setembro de 2008). O CRI foi acreditado pelo Ministério da Educação como uma área 

de Intervenção da APCE.  

No ano letivo 2014/2015, estamos a trabalhar em parceria com o Agrupamento de Escolas nº2 de Évora 

(Sede na Escola Secundária Gabriel Pereira que agora também agrega a Escola André de Resende), o 

Agrupamento de Escolas nº3 de Évora (Sede na Escola Severim de Faria que agora também agrega a Escola 

de Santa Clara) e o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (que agrega a EBI/ JI de Alcáçovas). O CRI 
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Destina-se a crianças e jovens, famílias, Agrupamentos de Escolas e Comunidade, promove uma escola 

para todos e visa uma inclusão efetiva das crianças e jovens. O CRI conta este ano com 2 Psicólogos (a 

tempo parcial), 2 Terapeutas da Fala (a tempo parcial), 2 Terapeutas Ocupacionais (a tempo parcial) e 1 

Fisioterapeuta (a tempo parcial). No conjunto dos Agrupamentos de Escolas são apoiados 100 alunos. 

O CRIS integra ainda a Formação Profissional para jovens com deficiência que conta com o apoio do POPH 

através do Fundo Social Europeu. A APCE intervém ao nível da prevenção, diagnóstico, reabilitação e 

integração de crianças e jovens com Paralisia Cerebral e outras doenças neurológicas. Sendo um dos seus 

níveis de intervenção a inclusão, parece-nos essencial trabalhar esta temática em diferentes níveis: 

familiar, escolar, social e profissional.  

Dada a idade e estatuto socioprofissional de alguns dos nossos jovens, a APCE procura estimular e apoiar a 

sua formação profissional, privilegiando uma componente teórica mas, essencialmente, prática. É neste 

contexto que surge a aposta na Formação Profissional, que além de ser um momento de formação 

especializado e adequado às características dos nossos jovens, traz outras vantagens, das quais se destaca 

a proximidade em relação ao mundo laboral real. No início da sua ação, e dada a idade dos jovens que 

acompanhávamos, a APCE, além da reabilitação, apostava na sua integração familiar e escolar. Hoje em 

dia, as suas necessidades alteraram-se, fazendo sentido apostar na sua integração profissional.  

Dadas as características motoras, cognitivas e funcionais destes jovens, parece-nos essencial apostar numa 

formação profissional o mais possível próxima do mundo laboral.  

A APCE apresenta candidaturas ao quadro comunitário de apoio, abrangendo jovens apoiados pela 

Associação no Centro de Reabilitação e Integração Social e jovens apoiados pelo Centro de Recursos para a 

Inclusão que por sua vez dá apoio a diversos agrupamentos de escolas do Distrito de Évora. Apresentamos 

estas candidaturas porque julgamos que o longo percurso que temos ao lado destes jovens justifica a 

continuidade deste apoio pré-profissional, beneficiando estes de uma estrutura sólida e de confiança, que 

a APCE para eles apresenta.  

De salientar ainda o facto da APCE se constituir como um Centro Prescritor de Ajudas Técnicas, através de 

uma equipa multidisciplinar que inclui profissionais do sector da saúde, através de acordo estabelecido 

com o Hospital do Espírito Santo de Évora. 

 

2.1.3 CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA INCLUSIVOS (QUINTA DOS SONHOS) 

Estas duas respostas sociais foram planeadas, e estão estruturadas, para poder fazer a completa inclusão 

de crianças com NEE, quer sejam inicialmente avaliadas na APCE, ou encaminhadas por outras instituições 

ou serviços. 
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A Creche é constituída por uma sala com capacidade para 15 crianças dos 18 meses (após aquisição da 

marcha) até aos 3 anos. 

A Educação Pré-escolar é constituída por 2 salas com capacidade para 15 e 16 crianças respectivamente e 

destina-se a crianças com idades entre os 3 e os 6 anos. 

O Projeto Pedagógico da sala de creche intitula-se: “A brincar aprendemos” onde se privilegia a 

aprendizagem através da ação e das experiências sensoriais, bem como as rotinas e os afetos. 

 O Projeto curricular de sala para a educação Pré-escolar intitula-se “Quem conta um conto acrescenta um 

ponto” onde se privilegia a área da expressão e comunicação, não descurando as restantes áreas do 

desenvolvimento, tal como previsto nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Assim, a "Quinta dos Sonhos" tem capacidade para 46 crianças entre os 18 meses e os 6 anos, divididas por 

3 grupos, das quais apenas uma percentagem de cerca de 10% são crianças com deficiência, mas onde a 

diversidade cultural e social é vista como uma vantagem. 

A equipa técnica é constituída por 3 educadores de infância e 4 assistentes operacionais; contamos ainda 

com a colaboração de uma cozinheira e uma auxiliar de serviços gerais. 

 

2.1.4 QUINTA PEDAGÓGICA DO POMARINHO 

A Quinta Pedagógica do Pomarinho é uma resposta social da APCE que se situa na estrada que liga Évora a 

Alcáçovas, encontrando-se a cerca de 8 km da aldeia mais próxima, Valverde. 

A Quinta Pedagógica do Pomarinho encontra-se aberta ao público desde 1998, distinguindo-se de outros 

ambientes educativos não formais por privilegiar o conceito de humanidade, numa lógica de educação 

ambiental e inclusiva. 

Esta Quinta, enquanto espaço de integração social de crianças provenientes dos mais diversos contextos 

socioeconómicos, entre os quais as crianças com paralisia cerebral e outras doenças neurológicas afins, tem 

desenvolvido ao longo dos anos um trabalho de consciencialização ambiental, promovendo o respeito pela 

natureza, desenvolvendo o gosto pelas coisas do campo, sobretudo através do contacto directo com os 

animais da Quinta.  

Desta forma, tem sido possível constatar que a aprendizagem neste contexto constitui um excelente veículo 

para o desenvolvimento das crianças. 

De realçar o facto de a abertura deste espaço à comunidade local se ter revelado uma mais-valia para a 

cidade, na medida em que proporcionamos um espaço diferente facilitador do processo de ensino-

aprendizagem. 
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Apresenta-se, nas seguintes páginas, a listagem de ações e atividades a desenvolver, que no seu conjunto 

contribuem para a concretização dos objetivos estratégicos e da estratégia definida. O Plano Anual de actividades 

está organizado por Processos de Gestão que facilitam todo o processo de monitorização. As tabelas apresentadas 

identificam para cada acção / actividade os indicadores, metas, os processos de gestão envolvidos, assim como o 

cronograma de execução. 

No ponto 4 do presente Plano de Atividades apresentam-se as tabelas com os objectivos, acções e cronograma de 

execução, por Processo de Gestão. Estas acções estão alinhadas com o Plano Estratégico e os quadros permitem o 

seu alinhamento com os Eixos Estratégicos definidos pela Instituição. Assim, as tabelas constantes no ponto 4 são 

complementares às tabelas apresentadas neste capítulo. 

 

  

3. OBJETIVOS, METAS E DINÂMICAS ESTRATÉGICAS 
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EIXO ESTRATÉGICO 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
META PROCESSO 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º TRIMESTRE 

Implementar um Plano 
de Comunicação 
Interna na APCE 

Iniciar a Implementação do Modelo de 
Comunicação da APCE 

Data de Aprovação 
do Plano de 

Comunicação 

Até 31 
Agosto 

PGM 
PRH 

            

Contribuir para a 
Actualização de 

Conhecimentos de 
todos os Colaboradores 

Desenvolver Ações de Formação nas 
áreas de meios de comunicação 

alternativa e aumentativa, inteligência 
emocional e programação 

neurolinguística 

N.º de Ações de 
Formação 

3 PRH             

Expandir as Respostas 
Sociais 

Adquirir / Adaptar Autocarro para 
Transporte de Clientes 

Data da Aquisição / 
Adaptação 

Até 31 
Dezembro 

PGM 
PM 

            

Continuar as obras de reformulação dos 
espaços da sede da APCE 

N.º de Intervenções 2 PM             

Adquirir novos equipamentos para a 
Quinta dos Sonhos para crianças menores 

de 2 anos, através de candidatura para 
financiamento da aquisição 

N.º de Equipamentos 
Adquiridos 

2 
PGM 

PA 
PCJI 

            

Instalar sistema de rega na Quinta 
Pedagógica do Pomarinho, através da 
participação de outras entidades no 

financiamento 

Data da Instalação 
do Sistema 

Até 31 
Dezembro 

PGM 
PA 

PQP 
            

Construir percurso acessível da Quinta 
do Pomarinho, através de candidatura a 

financiamento externo 

Elaboração de 
Candidatura / 

Projecto 

Até 31 
Agosto 

PGM 
PQP 

            

Criar mecanismos de 
captação de recursos 

Realizar Campanhas para Angariação de 
Associados 

N.º de Campanhas 2 PGM             

Criar, com os clientes, um Produto de 
Marca para Venda Anual 

Data para 
Elaboração do 

Produto 

31 
Setembro 

PGM 
PCRIS 

PIP, PCJI 
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EIXO ESTRATÉGICO 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
META PROCESSO 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º TRIMESTRE 

Melhorar a organização 
do processo de gestão 

de RH 

Formação de uma equipa de recursos 
humanos com competências na área 

Equipa formada 1 PRH             

Frequência de Acções de Formação em 
Gestão de Recursos Humanos 

N.º de Acções de 
Formação 

1 PRH             

Construção de uma grelha salarial, 
adequando-a aos critérios em vigor 

para as IPSS 
Elaboração da Grelha Sim 

PRH 
PGM 

            

Revisão do Organograma Funcional da 
APCE 

Organograma revisto Sim 
PRH 
PGM 

            

Contribuir para a 
actualização de 

conhecimentos de 
todos os colaboradores 

Realização de Acções de Formação para 
mães de clientes, nas áreas das 

competências pessoais, sociais e 
vocacionais 

N.º de Acções de 
Formação 

1 
PRH 

PCRIS 
            

Realização Acções de Sensibilização na 
Área pedagógica para as famílias dos 

clientes da Quinta dos Sonhos   

N.º de Acções de 
Sensibilização 

2 
PRH 
PCJI 

            

Frequência de Acções de Formação na 
Área da Angariação de Fundos 

N.º de Acções de 
Formação 

1 PRH             

Realização de Acções de Formação para 
todos os Colaboradores de acordo com 
o Plano Anual de Formação e Avaliação 

de Desempenho 

N.º de Acções de 
Formação 

3 PRH             
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EIXO ESTRATÉGICO 
GESTÃO FINANCEIRA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
META PROCESSO 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º TRIMESTRE 

Garantir uma gestão 
financeira eficaz e 

eficiente 

Criação de instrumentos que permitam um 
controlo orçamental mais eficiente e eficaz  

Prazo de construção do 
Instrumento que 

garanta a explicitação 
da cabimentação 

previa com base na 
disponibilidade de 

tesouraria 

Final do 
primeiro 
semestre 

PGM 
DIR 

            

Divulgação de instrumentos contabilísticos, 
por centros custos 

Prazo para divulgação 
dos instrumentos 

contabilísticos 

45 Dias após 
o final de 

cada 
trimestre 

PGM 
DIR 

            

Formação de equipas para angariação de 
fundos e concepção de projectos 

Data Limite para 
Definição das Equipas 

Até 31 de 
Março 

PGM 
DIR 

            

Definir um regulamento de funcionamento 
da equipa de angariação de fundos e 

concepção de projectos 

Data Limite para 
Aprovação do 
Regulamento 

Até 31 de 
Maio 

PGM 
DIR 

            

Criar mecanismos de 
captação de recursos 

 
Participar numa rede de 

partilha de recursos 

Organização de Caminhada da APCE para 
Angariação de Fundos  

N.º de Caminhadas 1 
Equipa de 

Angariação 
de Fundos 

            

Organização de Jantar de Natal da APCE 
para Angariação de Fundos  

N.º de Jantares 1 
Equipa de 

Angariação 
de Fundos 

            

Participação em Feiras Solidárias de 
Angariação de Fundos  

N.º de Participações 2 

Equipa de 
Angariação 
de Fundos 

PQP 

            

Realização de Campanha de Angariação de 
Fundos na Feira de São João 

N.º de Campanhas 1 
Equipa de 

Angariação 
de Fundos 
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 EIXO ESTRATÉGICO 
TRABALHO EM REDE E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
META PROCESSO 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º TRIMESTRE 

Consolidar uma rede de 

parcerias Aumento do número de parceiros 
N.º de Novos 

Parceiros 
2 

PGM 
PA 
DIR 

            

Tornar a QPP um foco 
de desenvolvimento 

local 
 

Participar numa rede de 
partilha de recursos 

 
 

Elaboração de Plano de Recuperação da 
Quinta Pedagógica do Pomarinho 

Data Limite para 
Elaboração do Plano 

30 de Abril 
PQP 
PM 

            

Efetuar projecto de recuperação da 
Quinta e elaborar Candidatura para 

financiamento do mesmo. 

Data Limite para 
Elaboração de 
Candidatura 

31 de 
Dezembro 

PQP 
PGM 

            

Organização e Implementação de uma 
Actividade Organizada em Parceria para 

a Realização Anual de um Festival na 
Quinta Pedagógica do Pomarinho 

Data Limite para 
Execução da 
Actividade 

31 de 
Outubro 

PQP 
Equipa de 
Angariaçã

o de 
fundos 

            

Criação de uma parceria com a ERT – 
Turismo do Alentejo para a inclusão da 
Quinta Pedagógica nas Rotas Turísticas 

(turismo acessível) 

Data Limite para 
Protocolar Parceria 

31 de 
Dezembro 

PQP 
PGM 
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EIXO ESTRATÉGICO 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
META PROCESSO 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º TRIMESTRE 

Criar projectos 
inovadores 

Estabelecer Contactos com Instituições 
de Ensino Superior, outras Instituições 
que trabalham na área da deficiência e 
Empresas tendo em vista a criação de 
um Centro de conhecimento para a 

área da deficiência para garantir 
transferência de conhecimento e 

actualização de novas tecnologias e 
metodologias de trabalho 

Data-Limite para 
Elaboração dos 
Protocolos de 

Parceria 

31 de 
Dezembro 

PGM 
PCRIS 

PIP 
            

 
Participar numa rede de 

partilha de recursos 
 
 
 

Diversificar as respostas 
sociais 

 

Estabelecer contactos e formalizar 
parceria com empresas de produtos de 

apoio no sentido de organizar uma 
mostra de equipamentos inovadores 

(equipamentos e médic@) 

Data limite da 
mostra de 

equipamentos 

31 de 
Dezembro 

PGM 
PCRIS 

PIP 
            

Protocolar com a CME a cedência do 
quiosque situado no Rossio de S. Brás. 

Data-Limite para 
Elaboração do 
Protocolo de 

Cedência 

31 de 
Dezembro 

PGM             

Implementar uma 
política de comunicação 

e marketing 
 

Elaboração de plano de comunicação e 
marketing 

Data-Limite para 
Elaboração do Plano 
de Comunicação e 

Marketing 

31 de 
Outubro 

PGM 
PRH 

            

Melhorar a capacidade 
de autonomia e a 

mobilidade das pessoas 
com deficiência, na 

comunidade 
Criar projectos 

inovadores 

Identificar no centro histórico os 
percursos acessíveis e locais de acesso 
fácil (lojas, restaurantes, Multibanco), 
em parceria com a CME, GARE, ACDE, 
CCDRA, APPACDM, PSP, RECICLETA, 

CIMAC, GNR, ASE, ARASS, CERCIDIANA, 
USE, BVE e CAIE 

Data-Limite para 
Divulgação dos 

Percursos Acessíveis 
e Locais de Acesso 

Fácil 

31 de 
Dezembro 

PGM 
PCRIS 
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PROCESSO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO PRECOCE [PIP] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Elaboração dos objetivos de cada subárea 
dos PDI’s dos clientes e envio desta 

informação aos respetivos responsáveis 
de caso 

Data 
30 de 

Outubro 
5 dias 

Equipa Técnica 
do CDIP 

            

Elaboração dos PDI’s pelos responsáveis 
de caso e envio ao coordenador do CRIS 

Data 
30 de 

Novembro 
5 dias 

Responsáveis de 
Caso 

            

Garantir a assinatura dos PDI’s e arquivo 
nos processos individuais dos clientes 

Data 
30 de 

Novembro 
5 dias 

Responsáveis de 
Caso 

            

Elaboração dos PDI’s de clientes que 
surgem posteriormente ao início do ano 

letivo 

Prazo de Execução 
do PDI 

(n.º dias desde a avaliação 
até à elaboração do PDI) 

30 dias 5 dias 
Responsáveis de 

Caso 
            

Garantir a organização dos processos 
individuais dos clientes de acordo com o 

estabelecido no procedimento do 
Sistema de Gestão da Qualidade da APCE 

Taxa de Processos 
Individuais Organizados 

(n.º processos organizados 
de acordo com o SGQ / n.º 

total de processos) 

100% 5% 
Responsáveis de 

Caso 
            

Garantir a execução e monitorização dos 
PDI’s 

Taxa de Execução dos 
Objetivos Definidos nos 

PDI’s 
(n.º objetivos cumpridos / 

n.º total de objetivos) 

80% 5% 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

Aferir o grau de satisfação dos clientes e 
famílias do CDIP através da passagem do 
questionário de avaliação da satisfação 

dos clientes/famílias 

Índice Global de 
Satisfação dos 

Clientes do CDIP 
90% 5% 

Responsáveis de 
Caso e Gestor 
da Qualidade 

            

Reunir com as famílias e clientes para 
aplicação de instrumentos, avaliações e 

reavaliações dos casos 

N.º de Reuniões 
com cada família / 

cliente 
3 1 

Equipa Técnica 
do CDIP 

            

Participar em actividades da Associação 
centradas nos clientes  

Nº de actividades  
Desenvolvidas 

5 1 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

4. ATIVIDADES A DESENVOLVER POR PROCESSO 
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PROCESSO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO PRECOCE [PIP] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Desenvolver a intervenção do CDIP de 
acordo com a metodologia definida para 

a intervenção precoce pelo SNIPI, 
frequentando, quando necessário, as 

formações definidas pelo SNIPI e 
utilizando o manual do SNIPI 

Utilização dos 
suportes materiais 

definidos pelo 
SNIPI 

100% 5% 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

Promover Contactos com outras 
Respostas Sociais semelhantes 

N.º de Acções de 
Benchmarking 

1 0 
Equipa Técnica 

e PGM 
            

G
e

st
ão

 d
o

s 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s Frequentar acções de formação na área 

de intervenção da resposta social e 
avaliar a eficácia das mesmas 

Nº de acções de 
formação 

frequentadas pelos 
colaboradores  

3 1 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

Tr
ab

al
h

o
 e

m
 R

e
d

e 
e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 L
o

ca
l Realizar e coordenar reuniões entre as  

duas equipas de Intervenção Precoce do  
Concelho de Évora e os representantes 

do  
Hospital do Espírito Santo, Segurança  

Social e Centro de Saúde e Câmara  
Municipal de Évora 

Nº de reuniões 

5 
reuniões 
concelhia

s e 5 
reuniões 

entre Eli´s 

2 
Pelo menos um 

elemento da 
equipa 

            

Realizar acções de sensibilização junto 
dos Jardins-de-Infância e outras 
Instituições às quais a equipa se 

desloque, nomeadamente participação 
em reuniões de pais, para dar a conhecer 

os princípios e fundamentos da 
Intervenção Precoce, bem como a 

constituição e funcionamento do CDIP. 

Nº de acções de 
sensibilização 

4 1 
Equipa Técnica 

do CDIP 
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In
o

va
çã

o
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

Organizar e implementar um encontro 
entre as famílias do CDIP e planear a 

actividade 

Número de 
actividades 
realizadas 

1 0 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

Colaborar no estabelecimento de 
contactos com Instituições de Ensino 

Superior, outras Instituições que 
trabalham na área da deficiência e 

Empresas tendo em vista a criação de um 
Centro de conhecimento para a área da 

deficiência para garantir transferência de 
conhecimento e actualização de novas 
tecnologias e metodologias de trabalho 

Taxa de 
participação 

[presença nas 
reuniões do grupo 

de trabalho/nº 
total de reuniões 
do grupo] *100 

90% 5 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

Colaboração no estabelecimento de 
contactos e formalizar parceria com 
empresas de produtos de apoio no 

sentido de organizar uma mostra de 
equipamentos inovadores (equipamentos 

e médic@) 

Taxa de 
participação 

[presença nas 
reuniões do grupo 

de trabalho/nº 
total de reuniões 
do grupo] *100 

90% 5 
Equipa Técnica 

do CDIP 
            

 

 

 

 

 

PROCESSO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO PRECOCE [PIP] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 
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PROCESSO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL [PCRIS] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Elaboração dos objetivos de cada subárea dos 
PDI’s dos clientes e envio desta informação 

aos respetivos responsáveis de caso 
Data 

30 de 
Setembro 

5 dias 
Equipa Técnica do 

CRIS 
            

Elaboração dos PDI’s pelos responsáveis de 
caso e envio ao coordenador do CRIS 

Data 
15 de 

Outubro 
5 dias 

Responsáveis de 
Caso 

            

Garantir a assinatura dos PDI’s e arquivo nos 
processos individuais dos clientes 

Data 
30 de 

Novembro 
5 dias 

Responsáveis de 
Caso 

            

Elaboração dos PDI’s de clientes que surgem 
posteriormente ao início do ano letivo 

Prazo de Execução do PDI 
(n.º dias desde a avaliação 
até à elaboração do PDI) 

30 dias 5 dias 
Responsáveis de 

Caso 
            

Garantir a organização dos processos 
individuais dos clientes de acordo com o 

estabelecido no procedimento do Sistema de 
Gestão da Qualidade da APCE 

Taxa de Processos 
Individuais Organizados 

(n.º processos organizados 
de acordo com o SGQ / n.º 

total de processos) 

100% 5% 
Responsáveis de 

Caso 
            

Garantir a execução e monitorização dos 
PDI’s 

Taxa de Execução dos 
Objetivos Definidos nos 

PDI’s 
(n.º objetivos cumpridos / 

n.º total de objetivos) 

80% 5% 
Equipa Técnica do 

CRIS 
            

Aferir o grau de satisfação dos clientes e 
famílias do CRIS através da passagem do 

questionário de avaliação da satisfação dos 
clientes/famílias 

Índice Global de 
Satisfação dos 

Clientes do CRIS 
90% 5% 

Responsáveis de 
Caso e Gestor da 

Qualidade 
            

Reunir com as famílias e clientes para 
aplicação de instrumentos, avaliações e 

reavaliações dos casos 

N.º de Reuniões com 
cada família / cliente 

2 1 
Equipa Técnica do 

CRIS 
            

Proceder a alterações ao serviço com base 
nas sugestões dos clientes e famílias 

N.º de Alterações 2 1 
Equipa Técnica do 

CRIS 
            

Colaborar na Criação, com os clientes, um 
Produto de Marca para Venda Anual 

Taxa de participação 
[presença nas reuniões do 
grupo de trabalho/nº total 

de reuniões do grupo] 
*100 

90% 5 
Equipa Técnica do 

CRIS 
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PROCESSO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL [PCRIS] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Tr
ab

al
h

o
 e

m
 R

e
d

e 
e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 L
o

ca
l 

Promover Demonstrações de Boccia 
pelos Atletas em Escolas do Distrito de 

Évora 

N.º de 
Demonstrações 

2 1 
Carlos Ribeiro e 
Helena Fialho 

            

Participar, com os Atletas Federados do 
Boccia, no Campeonato Nacional de 

Equipas, Campeonato Nacional da Zona 
Sul e no Campeonato de Portugal 

N.º de 
Competições 

3 1 
Carlos Ribeiro e 
Helena Fialho 

            

Participar, com os atletas de Boccia, num 
torneio não federado 

N.º de Torneios 1 0 
Carlos Ribeiro e 
Helena Fialho 

            

Participar, com os atletas da Natação 
Adaptada e Actividades Aquáticas, num 

Festival Aquático 
N.º de Festivais 1 0 

Carlos Ribeiro, 
Leticia Rubín e 
Helena Fialho 

            

Participar, com os atletas do Remo 
Indoor, num Encontro de Remo Indoor 

N.º de Encontros 1 0 
Ana Canhoto e 
Helena Fialho 

            

Organizar uma demonstração de 
Equitação Adaptada 

N.º de 
Demonstrações 

1 0 
Sabine Place e 
Helena Fialho 

            

Participar em Actividades Culturais da 
Comunidade 

N.º de Actividades 
com Participação 

de Clientes 
2 1 

Susana 
Gutiérrez e 

Helena Fialho 
            

Promover Saídas Socioculturais com o 
Grupo de Jovens da APCE 

N.º de Saídas 2 1 
Isabel Rebordão 
e Helena Fialho 

            

Promover a Participação do Grupo de 
Jovens da APCE em Eventos / Projectos 

N.º de Eventos / 
Projectos 

1 0 
Isabel Rebordão 
e Helena Fialho 

            

Organizar e Implementar Encontros entre 
Famílias 

N.º de Encontros 2 1 
Equipa Técnica 

do CRIS 
            

Realizar Acções de Sensibilização junto de 
Escolas e outras Instituições 

N.º de Acções de 
Divulgação / 

Sensibilização 
4 1 

Equipa Técnica 
do CRIS e do CRI 
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Colaborar no estabelecimento de contactos 
com Instituições de Ensino Superior, outras 

Instituições que trabalham na área da 
deficiência e Empresas tendo em vista a 

criação de um Centro de conhecimento para 
a área da deficiência para garantir 

transferência de conhecimento e actualização 
de novas tecnologias e metodologias de 

trabalho 

Taxa de 
participação 

[presença nas 
reuniões do grupo 

de trabalho/nº 
total de reuniões 

do grupo]*100 

90% 5 
Equipa Técnica 

do CRIS 
            

Colaboração no estabelecimento de 
contactos e formalizar parceria com 
empresas de produtos de apoio no 

sentido de organizar uma mostra de 
equipamentos inovadores (equipamentos 

e médic@) 

Taxa de participação 
[presença nas 

reuniões do grupo de 
trabalho/nº total de 
reuniões do grupo] 

*100 

90% 5 
Equipa Técnica 

do CRIs 
            

Promover a Formação Profissional para 
Jovens com Deficiência  

N.º de Jovens em 
Formação 

7 1 Bruno Martins             
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Participar em Acções / Eventos na 
Comunidade  

Taxa de Participação da 
Instituição 

(n.º de eventos em que a 
instituição participa / n.º 

de eventos para os quais é 
convidada * 100) 

85% 5% 
Equipa Técnica 

do CRIS 
            

Promover Sessões de Sensibilização com 
Parceiros, em conjunto com as restantes 

Respostas Sociais 
N.º de Sessões 4 1 

Equipa Técnica 
do CRIS 

            

Promover reuniões com Parceiros 
N.º de Reuniões 

por Parceiro 
1 0 

Equipa Técnica 
do CRIS 

            

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Frequentar Acções de Formação na Área 
de Intervenção da Resposta Social e 

Avaliação da Eficácia das mesmas 

N.º de Acções de 
Formação 

4 1 
Equipa Técnica 

do CRIS 
            

Qualidade 
dos Serviços 

Promover Contactos com outras 
Respostas Sociais semelhantes 

N.º de Acções de 
Benchmarking 

3 1 
Equipa Técnica 
do CRIS, PGM 

            

 PROCESSO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL [PCRIS] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 
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PROCESSO DA CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA [PCJI] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Adquirir novos equipamentos para o 
exterior 

N.º de 
Equipamentos 

Adquiridos 
2 1 

PCJI 
DIR 

            

Adquirir novos materiais para o exterior, a 
partir de candidaturas a financiamento  

N.º de Materiais 
Adquiridos 

6 1 
PCJI 
DIR 

            

Adquirir um novo fraldário para a sala de 
Creche 

Fraldário 
Adquirido 

1 0 
PCJI 
DIR 

            

Elaboração dos PDI’s com as famílias 
Data de 

Elaboração 
30 de 

Novembro 
5 dias 

Equipa de 
Educadoras 

            

Elaboração dos PDI’s das crianças que 
entrem no decorrer do ano letivo 

N.º de dias desde a 
entrada até à 

elaboração do PDI 
30 dias 5 dias 

Equipa de 
Educadoras 

            

Cumprir os objetivos propostos nos PDI’s 

Taxa de Execução 
dos Objetivos 
Definidos nos 

PDI’s 
(n.º objetivos cumpridos 
/ n.º total de objetivos) 

90% 10% 
Equipa de 

Educadoras 
            

Avaliação de cada PDI com a família da 
criança 

Periodicidade da 
avaliação 

Março 
Junho e 

Novembro 
0 

Educadora e 
família 

            

Garantir a organização dos processos 
individuais dos clientes de acordo com o 

SGQ da APCE 

% dos Processos 
organizados de 
acordo com o 

estabelecido no 
SGQ 

100% 0% 
Coordenadora 

Equipa de 
Educadoras 

            

Realizar as atividades propostas no projeto 
pedagógico da creche 

Taxa de Cumprimento 
das Atividades do 

Projeto 
80% 10% PCJI             

Realizar as atividades propostas no plano 
curricular das salas de JI 

Taxa de 
Cumprimento das 

Atividades do Plano 
80% 10% PCJI             
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PROCESSO DA CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA [PCJI] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Realizar atividades de lazer, desporto, 
culturais e visitas de estudo 

N.º de Atividades ≥10 2 PCJI             

Aferir o grau de satisfação dos clientes e 
famílias do CRIS através da passagem do 

questionário de avaliação da satisfação dos 
clientes/famílias 

Índice Global de 
Satisfação dos 

Clientes do CRIS 
80% 10% 

Coordenadora 
Gestor da 
Qualidade 

            

Promover reuniões individuais com as 
famílias das crianças 

N.º de Reuniões 45 5 
Equipa de 

Educadoras 
            

Promover a abertura durante pelo menos 1 
quinzena em Agosto 

Realização do ATL Sim -- 
Coordenadora 

Direção 
            

Realizar de workshops que envolvam 
famílias 

N.º de Workshops 2 1 
PCJI 
PRH 
DIR 

            

Promover a reflexão pedagógica no seio do 
Conselho Educativo 

N.º de Reuniões 9 1 

Equipa de 
Educadoras 

DIR 
Conselho 
Educativo 

            

Promover Contactos com outras Respostas 
Sociais semelhantes 

N.º de Acções de 
Benchmarking 

1 0 
Equipa Técnica 
do CRIS, PGM 

            

Criar, com os clientes, um Produto de Marca para 
Venda Anual 

Taxa de participação 
[presença nas 

reuniões do grupo de 
trabalho/nº total de 
reuniões do grupo] 

*100 

90% 5 
Equipa de 

Educadoras 
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PROCESSO DA CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA [PCJI] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

In
o

va
çã

o
 e

 D
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im

en
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o
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Análise da legislação em vigor sobre os 
espaços físicos para berçários, creche e 

educação pré escolar para analisar a 
hipótese de reconversão de espaços e 

reformulação da oferta (menos uma sala 
Pré-escolar em troca de berçário). As 

conclusões de relatório a elaborar, 
determinarão evolução para elaboração de 

projecto ou não 

Prazo para 
elaboração de 

relatório 

30 de 
Abril 

10 dias 

Equipa de 
Educadoras com 
coordenação da 

Direcção 

            

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Promover a formação dos colaboradores 
N.º de Ações de 

Formação 
4 por 

colaborador 
1 

PCJI 
PRH 
DIR 

            

Gestão 
Financeira e 
Captação de 

Recursos 

Organizar Atividades de Angariação de 
Fundos 

N.º de Ações de 
Angariação de 

Fundos 
2 1 

PCJI 
DIR 
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o
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Realizar um intercâmbio com outras 
instituições de educação inclusiva 

N.º de 
Intercâmbios 

1 0 PCJI             

Realizar reuniões de acompanhamento ou 
contactos com parceiros 

N.º de Reuniões 2 1 PCJI             
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PROCESSO DA QUINTA PEDAGÓGICA DO POMARINHO [PQP] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Tr
ab

al
h

o
 e

m
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ed
e 

e 

D
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e
n
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im
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to
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o
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Dinamizar actividades pedagógicas com 
escolas e jardins de infância 

N.º de Actividades 
com Escolas e 

Jardins de Infância 
por mês 

12 4 Equipa da QPP             

Promover sessões de sensibilização e 
divulgação, com envolvimento de parceiros 

N.º de Sessões de 
Sensibilização e 

Divulgação 
2 1 Equipa da QPP             

Promoção de acções conjuntas que 
reforcem parcerias 

N.º de acções em 
conjunto com 

parceiros 
2 1 Equipa da QPP             

In
o
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 d
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s Dinamizar Campos de Férias 
N.º de crianças 

inscritas por 
semana 

10 2 Equipa da QPP             

Promover eventos no espaço da Quinta N.º de eventos 12 4 Equipa da QPP             

Q
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o
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Avaliar a satisfação dos clientes da Quinta 
Índice Médio de 

Satisfação 
85% 5% 

Equipa da QPP 
Gestor da 
Qualidade 

            

Melhorar a Iluminação da Quinta 

Data-Limite para 
instalação de novo 

sistema de 
iluminação 

Até Julho 
2015 

1 mês 
Equipa da QPP 

DIR 
            

Adquirir Parque Infantil para o Espaço 
Exterior da Quinta 

Data Limite para 
Aquisição do 

Parque 

Até Julho 
2015 

1 mês 
Equipa da QPP 

DIR 
            

Utilização dos meios de divulgação online 
para dar a conhecer as actividades da 

Quinta 

N.º de Publicações 
na página do 

Facebook 
12 4 Equipa da QPP             

Promover Contactos com outras Respostas 
Sociais semelhantes 

N.º de Acções de 
Benchmarking 

1 0 
Equipa Técnica 
do CRIS, PGM 
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PROCESSO DA QUINTA PEDAGÓGICA DO POMARINHO [PQP] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Tr
ab

al
h

o
 e

m
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e
d

e 
e

 D
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o
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Elaboração de Plano de Recuperação da 
Quinta Pedagógica do Pomarinho 

Data Limite para 
Elaboração do 

Plano 

30 de 
Abril 

30 dias 
Equipa da QPP e 

PGM 
            

Efectuar projecto de recuperação da 
Quinta e elaborar Candidatura para 

financiamento do mesmo. 

Data Limite para 
Elaboração de 
Candidatura 

31 de 
Dezembro 

0 
Equipa da QPP e 

PGM 
            

Organização e Implementação de uma 
Actividade Organizada em Parceria para a 
Realização Anual de um Festival na Quinta 

Pedagógica do Pomarinho 

Data Limite para 
Execução da 
Actividade 

31 de 
Outubro 

30 dias 
Equipa da QPP e 

PGM 
            

Criação de uma parceria com a ERT – 
Turismo do Alentejo para a inclusão da 
Quinta Pedagógica nas Rotas Turísticas 

(turismo acessível) 

Data Limite para 
Protocolar 

Parceria 

31 de 
Dezembro 

0 
Equipa da QPP e 

PGM 
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Realizar campanhas de angariação de 
fundos 

N.º de 
Campanhas 

2 1 Equipa da QPP             
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PROCESSO DE GESTÃO E MELHORIA [PGM] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Promover a eficácia das ações de melhoria 

Taxa de Eficácia das 
Ações de Melhoria 
[n.º de acções de 

melhoria eficazes / n.º 
de ações de melhoria 

implementadas) * 100] 

85% 5% 
PGM 
DIR 

            

Promover a satisfação dos clientes e 
famílias 

Índice Médio de 
Satisfação 

90% 5% 

PGM 
PIP 

PCRIS 
PCJI 

            

Gerir a eficiência e eficácia dos Processos 
de Gestão  

% de objetivos dos 
processos atingidos 

[n.º de objetivos 
atingidos / n.º de 

objetivos definidos) * 
100] 

95% 5% 
Todos os 
Processos 

            

Responder eficazmente às reclamações / 
sugestões apresentadas pelos clientes 

N.º de dias desde a 
receção da 

reclamação / 
sugestão até à 

resposta 

15 dias 
úteis 

1 dia PGM             

Garantir a divulgação da Instituição na 
Comunidade 

Taxa de Respostas 
Positivas às questões 
relacionadas com o 

nível de divulgação da 
APCE nos inquéritos à 

comunidade 

80% 5% PGM             

Garantir a satisfação dos parceiros 
Índice médio de 

Satisfação 
90% 5% PGM             

Promover Acções de Benchmarking Número de Ações 6 1 
PGM, PCRIS, 

PIP, PCJI, PQP 
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s Promover alterações ao serviço prestado 

baseadas nas sugestões dos clientes / 
famílias 

N.º de alterações 
ao serviço 
prestado 

3 1 PGM             
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PROCESSO DE GESTÃO E MELHORIA [PGM] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 
CRONOGRAMA 
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Garantir a participação da Instituição na 
Comunidade 

Taxa de 
Participação da 
Instituição na 
Comunidade 

[n.º eventos em que a 
instituição participa / n.º 
de eventos para os quais 

é convidada) * 100] 

90% 5% 
Todos os 
Processos 

            

Promover o contacto com os parceiros 

N.º de Reuniões de 
acompanhamento / 

contactos com 
parceiros 

1 reunião 
anual / 

contacto 
por 

parceiro 

0 PGM             
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Aumentar o peso do financiamento 
privado 

% de financiamento 
privado 

[valor das receitas 
provenientes dos 

privados / valor total das 
receitas) * 100] 

10% 1% 
PGM 
DIR 

            

Controlar o peso com despesas de pessoal 
no total das despesas 

Peso das despesas 
com pessoal 

[valor das despesas com 
pessoal / valor total das 

despesas) * 100] 

76% 3% 
PGM 
DIR 
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PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS [PRH] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

G
es

tã
o

 d
e 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

Cumprir o Plano de Anual de Formação 
(PAF) 

Taxa de 
cumprimento do 

PAF 
[n.º de ações realizadas 
/ n.º de ações previstas) 

* 100] 

85% 5% PRH             

Garantir a eficácia das ações de formação 
realizadas 

Taxa de eficácia 
das ações de 

formação 
[n.º de ações eficazes / 
n.º de ações realizadas) 

* 100] 

85% 5% PRH             

Promover a satisfação dos colaboradores 
Índice médio de 
satisfação dos 
colaboradores 

85% 5% PRH             

Otimizar o desempenho dos colaboradores 

% de 
colaboradores 

com avaliação de 
desempenho ≥ 

Bom 

90% 5% PRH             

Promover a participação dos colaboradores 
nas atividades da APCE 

Taxa de 
participação na 
atividades da 

APCE 
[n.º de colaboradores 

que participam nas 
atividades / n.º de 

colaboradores 
convocados) * 100] 

85% 5% PRH             
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PROCESSO DE MANUTENÇÃO [PM] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Desenvolvimento dos procedimentos 
necessários à manutenção dos edifícios, 

cumprindo as regras da contratação 
pública 

Taxa de execução 
das necessidades 
de melhoria das 
estruturas físicas 

[n.º de ações executadas 
/ n.º de ações 

necessárias) * 100] 

85% 5% PM             

Responder eficientemente aos pedidos de 
acções de melhoria das estruturas físicas 

Prazo para a 
decisão da Direção 

quanto às ações 
solicitadas para 

melhoria das 
estruturas físicas 

(Dias) 

15 dias 
úteis 

2 dias úteis 
PM 
DIR 

            

Análise mensal dos instrumentos de registo 
de higienização e elaboração de relatório 
com cálculo do valor mensal do indicador 

Taxa de 
concretização 

eficaz do Plano de 
Higienização 

[n.º de dias de execução 
eficaz / n.º total de dias 

de execução) * 100] 

85% 5% PM             

Garantir a manutenção eficaz dos 
equipamentos 

Taxa de execução 
eficaz de 

manutenção dos 
equipamentos 
[n.º equipamentos 

sujeitos a intervenção 
eficaz / n.º total de 

equipamento a 
intervencionar) * 100] 

95% 5% PM             

Garantir a execução do Plano de 
Manutenção das Viaturas (PMV) 

Taxa de execução 
das ações do 

PMV 
[n.º ações executadas / 
n.º ações definidas no 

PMV) * 100] 

90% 5% PM             
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PROCESSO DE MANUTENÇÃO [PM] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Garantir a manutenção das viaturas, 
incluindo a limpeza das mesmas 

N.º de dias para 
satisfação dos 

Pedidos de 
Intervenção 

solicitados pelos 
responsáveis 
diretos pelas 

viaturas 

1 dia para 

casos 
urgentes 

 
8 dias 
para 

outros 
casos 

 

0 
 
 
 

1 dia 
 

 
 

PM e Motorista             

Cumprir o Plano de Formação na área de 
Segurança Interna contra Incêndios 

Taxa de 
cumprimento do 

Plano de 
Formação na área 

de Segurança 
Interna contra 

Incêndios 
[n.º ações realizadas / 
n.º ações previstas) * 

100] 

85% 5% PM             
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PROCESSO DE APROVISIONAMENTO [PA] 

EIXO 

ESTRATÉGICO 
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META TOLERÂNCIA 

RECURSOS 

HUMANOS 

ENVOLVIDOS 

CRONOGRAMA 

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º 

TRIMESTRE 

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

s 
Se

rv
iç

o
s 

Facturar até dia 8 de cada mês os valores 
correspondentes aos serviços prestados 

relativos ao mês anterior.  

Emissão de 
facturas e Recibos 

100% 0 PA             

Definir um instrumento que permita a 
monitorização dos pagamentos dos serviços 

prestados de modo que em 15 de cada mês a 
direcção seja informada casuisticamente 

sobre os pagamentos em falta 

Listagem de 
pagamentos em 

falta 
100% 0 PA             

Solicitar sempre, no mínimo, 2 orçamentos 
para cada compra no caso dos ajustes 

directos 

Avaliação 
preço/qualidade. 

Produtos similares, 
optar pelo mais 

barato 

90% 5% PA             

Gestão de stocks, permitindo respostas às 
requisições dos serviços no prazo de 8 dias 

contados consecutivamente 

Taxa de execução 
[nº de requisições 

satisfeitas/ nº total 
de requisições] 

*100 

100% 0 PA             

Dinamizar uma relação de parceria com os 
fornecedores visando o seu 

posicionamento solidário para com a APCE 

Índice de 
fornecedores com 

práticas solidárias [nº 
de fornecedores 

solidários/ nº total de 
fornecedores] *100 

70% 5% PA             

Proceder à avaliação anual dos 
fornecedores de bens e serviços 

Índice dos 
fornecedores que 
obtêm uma boa 

classificação [nº de 
fornecedores 

avaliados com BOM/ 
nº total de 

fornecedores] *100 

85% 5% PA             

Elaborar um manual de procedimentos 
para os serviços administrativos 

Prazo 
20 de 

Dezembro 
10 dias 

Equipa dos 
serviços 

administrativos 
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5.1 INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

Os tempos que vivemos no país e na região, desde 2008, são de uma crise continuada, em que a procura 

constante de mudança e de atenuação da incerteza, leva a uma forte aposta na Inovação e na 

Sustentabilidade. Pode dizer-se que o atual momento de crise acaba por constituir-se como um fator 

acelerador na procura de novas respostas que se tornem pilares que sustentem a vida da Instituição. 

Assim, as metodologias de trabalho, deverão caminhar cada vez mais para a aquisição de competências 

dos nossos clientes, visando ganhos de autonomia e de inclusão, onde as terapias, tem papéis importantes 

no âmbito da prevenção e da recuperação. 

Estamos conscientes que é fundamental investir na utilização de novas tecnologias, quer na área da 

comunicação, quer através da aquisição de equipamentos terapêuticos e na capacitação da instituição para 

os utilizar. A modernização da APCE depende da capacidade de se utilizarem técnicas modernas e 

inovadoras e de acompanhamento da evolução científica e tecnológica. A indução de um mais elevado 

nível de participação dos colaboradores nas actividades da Associação e a partilha de conhecimento é 

essencial para o fomento e implementação de metodologias inovadoras. Daí a nossa aposta em novas 

dinâmicas de trabalho partilhado e as expectativas de utilização de fundos do novo Portugal 2020 nesta 

vertente. 

Só será possível caminhar para uma maior sustentabilidade, se diversificarmos a nossa prestação de 

serviços em vez de os prestarmos em exclusividade ao sector público estatal. Por outro lado, é importante 

que as empresas se aliem ao sector da economia social e partilhem responsabilidades. No contexto atual, 

só diminuindo o peso das despesas, permitiria à Associação investir noutras respostas sociais ou no 

alargamento das que já oferece. Porém, com a estrutura da despesa existente, é muito difícil orientar 

novos investimentos, daí as expectativas face ao novo Programa de fundos comunitários para o período 

2014-2020. 

Assim, em termos da Gestão, terá de haver um esforço no sentido de captar receitas do sector privado e 

de criar actividades que criem receitas. Do lado da despesa tem de imperar o rigor na gestão do orçamento 

disponível. 

 

 

5. DINÂMICAS DE LIDERANÇA E GESTÃO 

 



41 
 

5.2 PARCEIROS 
 

A APCE tem parceiros institucionais públicos, a quem presta serviços, contribuindo para o cumprimento de 

políticas públicas definidas para o sector social. Prevê-se que em 2015 o pagamento dessas prestações de 

serviços por parte do sector público estatal, venham a ter um peso de cerca de 86% dos proveitos totais da 

Associação. Entre esses parceiros são de destacar a Segurança Social, o Ministério da Educação, a 

Administração Regional de Saúde. Além destes parceiros, desenvolvemos parcerias com muitas outras 

entidades, públicas e privadas, nomeadamente com a Clínica Veterinária da Muralha que presta apoio 

clínico aos nossos animais da Quinta, com o EveryBody, que disponibiliza a piscina duas tardes por semana, 

a título gratuito, para as terapias em meio aquático para os nossos clientes, com a Universidade de Évora, 

disponibilizando-nos formação em troca da disponibilização da Creche e Jardim de Infância para estágios 

integrados dos alunos. Com a ASPACEBA (Associação de Paralisia Cerebral de Badajoz) partilhamos 

experiências no âmbito da Paralisia Cerebral. 

Temos ainda parcerias com a Câmara Municipal de Évora, com o Instituto Nacional para a Reabilitação e 

com o Hospital de Évora. A seguir, apresentamos listagem das parcerias atuais, dividindo-as em Parceiros 

Financiadores e Outros Parceiros (ponto 5.3): 

 

 

PARCEIROS FINANCIADORES 

 Instituto do Trabalho e Solidariedade Social – Centro Distrital de Segurança Social de Évora 

 Câmara Municipal de Évora 

 IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 POPH – Programa Operacional Potencial Humano – Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu 

 DGESTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares [Ministério da Educação] 

 ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo 

 INR – Instituto Nacional para a Reabilitação 

 IPJ – Instituto Português da Juventude 

 IDP – Instituto do Desporto de Portugal, IP 

 Ginásio “EveryBody” 

 Hospital Veterinário “A Muralha” 

 CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (Promoção da EUROACE) 
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5.3 OUTROS PARCEIROS 

OUTROS PARCEIROS 

 Hospital do Espírito Santo, E.P.E. 

 Centros de Saúde de Évora 

 Direção Regional de Agricultura 

 Universidade de Évora 

 Universidade do Algarve 

 Instituto Politécnico de Beja 

 Universidade Atlântica 

 Instituto Piaget de Silves 

 Cercidiana 

 APPACDM - Évora 

 ARASS 

 Diário do Sul 

 Cáritas Diocesana de Évora 

 Associação Terras Dentro 

 Agrupamentos de Escolas (vários) 

 Junta de Freguesia de N.ª Sr.ª da Tourega 

 GNR – Évora 

 Margalice 

 AEPGA 

 EAPN 

 GARE 

Estas parcerias são de extrema importância para a APCE. Pretendemos alargá-las, nomeadamente com 

outras instituições ligadas à pessoa com deficiência, no sentido de fomentarmos a complementaridade da 

nossa intervenção de forma articulada, podendo partilhar recursos. 

Pretendemos, ainda, em 2015, fomentar novas parcerias com instituições privadas que estejam motivadas 

para a problemática da deficiência e estejam disponíveis para se envolverem na vida da Instituição. 
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5.4 RECURSOS 

A APCE tem 35 colaboradores com vínculo laboral, nomeadamente, 18 técnicos (psicólogos, terapeutas da 

fala, fisioterapeutas, Assistente social, musico terapeuta, terapeuta ocupacional, técnico de reabilitação, 

entre outros, dos quais 5 em regime de tempo parcial), 4 educadoras de infância, 4 auxiliares, 1 cozinheira, 

1 ajudante de cozinha, 1 trabalhador agrícola, 1 motorista, 1 telefonista, 1 recepcionista, 1 administrativa, 

2 auxiliares de serviços gerais. 

Além dos colaboradores com vínculo laboral à Instituição, há 2 formadoras externas e uma enfermeira que 

trabalham em regime de prestação de serviços. De referir ainda que quer estas prestações de serviços, 

quer 4 dos colaboradores acima referenciados (2 psicólogos, 2 terapeutas da fala) estão contratados para 

dar resposta a projectos e a sua contratação é durável pela periodicidade dos mesmos. Além destes 4, uma 

das educadoras de infância encontra-se ao abrigo do Programa Impulso Jovem. 

A APCE aderiu ainda a outros Programas que visam essencialmente a inclusão de desempregados de Longa 

Duração ou a inclusão de outros desempregados, nomeadamente o programa vida – emprego e os 

programas inserção e inserção +, integrando respectivamente 1 e 3 colaboradores nestas condições. 

COLABORADORES POR CATEGORIA PROFISSIONAL E AFETAÇÃO À RESPOSTA SOCIAL 

Nome do Colaborador Categoria Profissional / Cargo 
Afetação à Resposta Social / 

Serviço 

Breno Fortuna Teixeira Terapeuta da Fala 100% CRIS 

Isabel Maria Wanzeller Rebordão Psicóloga 100% CRIS 

Susana Aurora Gutiérrez Jiménez Musicoterapeuta 50% CRIS  /  50% CDIP 

Leticia Álava Rubín Fisioterapeuta 100% CRIS 

Ana Luísa Pedro Canhoto Terapeuta Ocupacional 100% CRIS 

Bruno Manuel dos Santos Martins Psicólogo / Diretor Técnico 100% CRIS 

Carlos Manuel Valente Ribeiro Prof. Ed. Física e Reabilitação 100% CRIS 

Nuno Rosmaninho Psicólogo 100% CRIS (3 h/semana) 

Maria Helena Fialho Auxiliar de Serviços Gerais 100% CRIS 

Cândida José Carapuça Cardoso 
Assistente Social  

(licença de maternidade) 
100% CDIP 

Teresa Barradas 
Assistente Social  

(substituição licença maternidade) 
100% CDIP 

Maria João Correia Ramalho Terapeuta da Fala 100% CDIP 

Ana Margarida Caeiro Albano Psicóloga 100% CDIP 

Miriam Celeste Pinel Pisco Fisioterapeuta 100% CDIP 
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Nome do Colaborador Categoria Profissional / Cargo 
Afetação à Resposta Social / 

Serviço 

Teresa Luís Terapeuta da Fala 100% CDIP (17,5 h/semana) 

Sabine Claire Lydie Place Fisioterapeuta 57% CDIP  /  43% CRIS 

Nuno Miguel Batista Velada Psicólogo 100% CRI 

Joana Mafalda Faria Antunes Terapeuta da Fala 100% CRI 

Verónica Maria de Sousa Vidigal Chefe de Serviços Administrativos 50% CRIS  /  50% CDIP 

Ana Maria Lopes Aleixo Fernandes Telefonista 50% CRIS  /  50% CDIP 

Alexandra Potes Amaral Jorg Recepcionista 50% CRIS  /  50% CDIP 

Maria João Valverde Educadora de Infância 100% J. Infância 

Cristina Isabel Louro Barahona Educadora de Infância 100% Creche 

Luísa Isabel Rodrigues Monteiro Educadora de Infância 100% J. Infância 

José António Café Auxiliar de Ação Educativa 100% Creche 

Rosinda Bandarra Gaio Cozinheira 50% Creche  /  50% J. Infância 

Ana Sofia Casquinha Auxiliar de Serviços Gerais 100% J. Infância 

Maria da Glória Sapata Auxiliar de Ação Educativa 100% Creche 

Teodora da Conceição Fernandes Auxiliar de Ação Educativa 100% J. Infância 

Anabela de Jesus Barreiros Marques Auxiliar de Ação Educativa 100% J. Infância 

Rosária Maria Silva Rocha Ajudante de Cozinha 50% Creche  /  50% J. Infância 

Teresa Direitinho Fernandes Educadora de Infância 100% Q. Pomarinho 

Maria Alexandra Pinto Amante T. R. e Ed. Especial 100% Q. Pomarinho 

António dos Santos Romeiro Trabalhador Agrícola 100% Q. Pomarinho 

António Joaquim Fialho Beja Motorista 100% Q. Pomarinho 

 

Sem querer falar propriamente dos órgãos sociais, que são os previstos na legislação em vigor para as IPSS, 

será de referir a Direção, pois trata-se do órgão executivo, ligado diariamente à vida da APCE. Este órgão é 

constituído por sete elementos, em regime de voluntariado, eleitos de acordo com o previsto nos 

normativos legais em vigor, terminando o mandato em Dezembro de 2014. 

Em termos de igualdade de género, de referir que há uma maioria relevante de mulheres, quer no corpo 

técnico (76%), quer na própria Direção (72%). 
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Quanto ao nível etário, enquanto que na Direção apenas dois elementos têm idade inferior a 60 anos, nos 

colaboradores a maioria tem menos de 45 anos. O gráfico seguinte mostra a distribuição dos 

colaboradores por género e por nível etário: 

Quanto ao nível etário, enquanto que na Direção apenas dois elementos têm idade inferior a 60 anos, nos 

colaboradores a maioria tem menos de 45 anos. O gráfico seguinte mostra a distribuição dos 

colaboradores por género e por nível etário: 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Considerando os edifícios, todos localizados no Concelho de Évora, importa referir as seguintes listagens 

(edifícios e viaturas): 

 

EDIFÍCIOS 

Morada Serviços / Respostas Sociais Propriedade 

Av. Dinis Miranda, 23 CRIS, CDIP e Serv. Administrativos APCE 

Rua da Barba Rala Creche e Jardim de Infância APCE 

Quinta do Pomarinho Quinta Pedagógica do Pomarinho 
Ministério da Agricultura 

[cedência temporária, renovável, à APCE] 

 

VIATURAS 

Marca Ana de Matrícula N.º de Lugares 

IVECO 2000 20 

FORD 2011 9 

KIA 2011 4 

NISSAN 2014 5 

10 

4 

9 

2 2 2 

1 
2 

1 
2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56+ 

Homens 

Mulheres 
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Há, ainda, uma quinta viatura, registada em nome da ARS, para uso exclusivo do Centro de 

Desenvolvimento e Intervenção Precoce. No entanto, todas as despesas inerentes à própria manutenção 

da carrinha são asseguradas pela APCE. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

Prevê-se o seguinte orçamento para o ano de 2015: 

GASTOS 

CÓDIGOS 

CONTAS 
RUBRICAS PREVISÃO 2015 

61 Custo de Mercadorias e Matérias Consumidas 16950,00 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 110570,00 

622 Serviços Especializados 48265,00 

623 Materiais 9380,00 

624 Energia e Fluidos 15375,00 

625 Deslocações, Estadas e Transportes 750,00 

626 Serviços Diversos 36800,00 

63 Custos com o pessoal 518864,09 

631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 

632 Remunerações do pessoal  429274,47 

633 Benefícios Pós Emprego 0,00 

634 Indemnizações 980,00 

635 Encargos sobre remunerações 84977,62 

636 Seguros, acidentes de trabalho e doenças profissionais 2297,00 

637 Gastos de acção Social 0,00 

638 Outros Gastos com o Pessoal 1335,00 

64 Gastos de depreciação e amortização 29250,00 

642 Activos fixos Tangíveis 29000,00 

643 Activos Intangíveis 250,00 

 TOTAL DOS GASTOS 675634,09 

 Resultados antes de impostos 371,04 

 

GANHOS 

CÓDIGOS 

CONTAS 
RÚBRICAS PREVISÃO 2015 

72 Prestações de Serviços 64842,00 

721 Quotas utilizadores (Matrículas/ Mensalidades) 60342,00 

722/728 Outros Serviços 4500,00 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 589652,62 

751 Subsídios Estado e outros entes públicos 583252,62 

753 Doações e heranças 6400,00 

78 Outros Rendimentos e Ganhos 21510,51 

TOTAL DOS GANHOS 676005,13 

   
   

RESULTADO LÍQUIDO 371,04 
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Em 2015 prevê-se que se elaborem projectos e candidaturas pelo que os investimentos não ocorrerão em 

2015. 

 

6. INVESTIMENTOS 

 


