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1 - Introdução
À semelhança de anos anteriores, a APCC, baseando-se na sua
especificidade organizacional, claramente reportada na sua missão,
preconiza

para

2017

os

objetivos

orientadores

do

desempenho

organizacional.
Assumindo-se como uma instituição líder na sua área de atuação,
pretendendo

valorar

permanentemente

a

visibilidade

organizacional

alcançada ao longo das últimas décadas, a APCC definiu como principais
eixos de ação:
→ Eixo1 - Clientes.
→ Eixo 2 - Desempenho por resposta Social/Serviço.
→ Eixo 3 - Recursos Humanos.
→ Eixo 4 - Desenvolvimento, Comunidade e Imagem
→ Eixo 5 - Qualidade e Melhoria.
Da análise das envolventes internas e externas, concluímos como desafios
estruturantes para 2017:
-manter atuante a missão da APCC nos serviços e atividades em desenvolvimento.
-continuar a promover uma estratégia direcionada para a sustentabilidade da
organização.
-investir proactivamente nas vantagens competitivas da APCC (ex: diversidade
respostas.), potenciando as oportunidades geradas pelo Portugal 2020.
-promover parcerias nacionais e internacionais geradoras de projetos de
investigação e desenvolvimento de novas metodologias / produtos.
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2 - Visão, Missão, Valores e Política da Qualidade
Valores


Ética, integridade e
respeito na relação
com os clientes



Inovação e serviço
focalizado no cliente



Solidariedade e
espírito de entrega
ao outro



Espírito de equipe
(trabalho em equipe
transdisciplinar)



Criatividade e
adaptação à
mudança



Lealdade no
relacionamento
interpessoal



Procura

permanente de melhoria
contínua da qualidade
dos serviços prestados
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3 - Corpos Sociais
Assembleia Geral
Presidente: Luís Mello Borges de Castro
Primeiro Secretário: Vitor Manuel Gomes Carvalheiro
Segundo Secretário: Vitor Manuel Pereira Barata

Direção
Presidente: Antonino Chagas Silvestre
Vice-Presidente: Maria de Fátima Januário
Secretário: Gil Manuel Alves Tavares
Tesoureiro: Carlos Alberto Pereira Barata
Vogal: Maria Teresa Macedo L. S. Ramos Paiva
Vogal: Manuel António Simões de Oliveira
Vogal: Maria Cristina Lopes Soutinho
Vogal: Maria Margarida de Lima Peralta Pimenta Parreiral
Vogal: Maria Beatriz Ferreira Vicente
Suplente: Maria Armanda Saraiva Januário Costa Santos

Conselho Fiscal

Presidente: Fernando José Delgado Filipe Oliveira
Vogal: Carlos Manuel Condesso Soares
Vogal: Henrique Augusto Duarte Martinho
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4. Eixos de Ação e Objetivos para 2017
→ Eixo1 - Clientes.
→ Eixo 2 - Desempenho por resposta Social/Serviço.
Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos
anos, sendo primordial a intervenção com e para os clientes, estes são
indubitavelmente dos principais eixos de ação desta instituição.
Assim, para 2017, pretendemos reavaliar o paradigma de intervenção
perspetivando a sua crescente eficiência.
Neste contexto, o papel das Respostas Sociais é fulcral para o crescimento
organizacional, bem como o êxito na concretização dos objetivos apresentados
de seguida.
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4.1 Respostas Sociais
4.1.1 Reabilitação Médico- Funcional
Desenvolve ações especializadas de habilitação e reabilitação dirigidas a crianças, jovens e adultos com Paralisia Cerebral e/ou
situações neurológicas afins, através da intervenção em equipe interdisciplinar promovendo a autonomia e a inclusão social. Esta
intervenção centrada no cliente ao longo do seu ciclo de vida reflete-se na sua comunidade.
Objetivos

Centralizar os melhores
resultados do trabalho
interdisciplinar na autonomia
do sistema cliente.

Ações a desenvolver
Promover o acompanhamento do
sistema cliente e o número de
intervenções técnicas.
Participar na ativação das respostas
envolventes no sistema social dos
utentes.

Meta prevista
 / = ao
ano
anterior

Promover a participação do sistema
cliente na dinâmica da Organização
(Assembleias Gerais, Eventos
Institucionais)

1 Ação interna
Desenvolver Ações com clientes
1 Evento
promovendo debates no âmbito das
externo
atitudes face à deficiência.
(Breaking Stereotypes)
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Indicador de desempenho
Nº de Clientes em ficheiro; ficheiro ativo
Nº clientes apoiados
Nº clientes propostos param admissão/ Nº de admissões nas equipas
Nº de intervenções com o cliente
Nº de encontros Grupos terapêuticos/autoajuda/auto representação
Grau de satisfação dos participantes.
Nº de Planos Individuais em curso
Grau de concretização dos objetivos dos Pis
Nº de Planos Acompanhamento Pontual em curso
N.º de clientes com instrumento de avaliação da QV validado
Média de Resultados por domínios da QV
Nº de consultas médicas
Tempo de espera de avaliação 1ª cons.
Nº de prescrições de produtos de Apoio/ Produtos de Apoio Adquiridos
N.º de contatos e interações com equipamentos sociais das comunidades/
clientes
Relatórios técnicos enviados
Nº de Serviços Externos realizados/clientes
Nº de encaminhamentos efetuados para serviços de apoio
Nº Ações que implicam a participação dos clientes
Nº de participações de Clientes ou representantes nas AG da APCC
Orientação de estágios prof. e académicos
Nº Reuniões técnicas/nº reuniões de disseminação dos objetivos.
Nº de reuniões de equipa
Nº de reuniões de departamentos
Orientação de estágios prof. e académicos

Objetivos

Reforçar o alinhamento das
práticas de trabalho do Centro

Ações a desenvolver
Estudar e identificar
desenvolvimentos possíveis face ao
modelo de intervenção técnica
defendido. Ação Diagnostica Análise e discussão da estrutura
organizativa das equipas técnicas.

Meta prevista

Indicador de desempenho
Memorando anual por equipa

A 2 anos, 2016
até final 2017
Documento de diagnóstico e estratégia a desenvolver, concluído.

RPC

Nº Reuniões técnicas de Brainstorming.
Brainstorming periódico
Dinamizar eventos e atividades
desenvolvidas pela APCC
promovendo o envolvimento dos
colaboradores

Nº Ações que implicam a participação dos colaboradores

Nº de medidas implementadas no âmbito da iniciativa Locais de
Trabalho Saudáveis

Dinamizar o Grupo Promoção de
Locais de Trabalho Saudáveis
Definição de critérios de Risco
Implementar estratégias de
prevenção e combate ao risco
de desgaste, isolamento e

Contactar pelo
menos 50% da
população
caracterizada.

Desenvolvimento de ações
formativas, nas Equipas
interdisciplinares, em modelos
conceptuais do envelhecimento.

N.º de clientes avaliados e que preenchem os critérios clarificados.
Designação de instrumento de avaliação de rede social pessoal.
Nº encontros com estruturas locais de apoio.

exclusão social, da população
Índice de clientes avaliados e intervencionados.
abrangida pelo CRPCC

Desenvolvimento de Parcerias sobre
envelhecimento ativo (incluindo
estruturas locais como resposta
social de apoio).

1 Parceria
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4.1.2 Centro de Formação
Integra Jovens (a partir dos 15 anos) e adultos que: – Pretendam obter uma certificação profissional; – Pretendam aumentar os seus
níveis de escolaridade e obter uma certificação académica; – Pretendam aumentar os seus níveis de escolaridade e obter uma
certificação académica; – Pretendam obter uma dupla certificação, escolar e profissional; – Queiram ver as suas competências
escolares e/ou profissionais reconhecidas formalmente.
Objetivos
Consolidar os indicadores de
Qualidade de Vida nos planos
individuais:
aumentar
e/ou
prevenir a deterioração dos
níveis de QV física, psicológica
e social dos clientes

Ações a desenvolver
Meta prevista
Análise comparativa dos indicadores
de qualidade de vida nos planos com = > em pelo menos um domínio
avaliações longitudinais.

Indicador de desempenho
Níveis de qualidade de vida

fevereiro 2017/ 50% das ações Data de Publicação/
Promover a competitividade do Elaborar um Plano de Formação propostas desenvolvidas
Execução do Plano
centro de formação
Especializada para público externo

Elaborar ações diferenciadas de 1
nova
metodologia
de Nº de ações realizadas
divulgação do Centro de Formação intervenção/referencial/estratégia
junto da comunidade
e/ou 1 novo curso/área formativa
Implementar
projetos
de 1 nova linha para os mesmos ou Nº de ações realizadas
experimentação educativa/formativa
novos público-alvo
Nº de projetos desenvolvidos
Potenciação de candidaturas aos
novos fundos estruturais (dependente
de abertura de candidaturas)
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Nº de linhas aprovadas

Objetivos
Promover a empregabilidade e
inclusão social dos clientes do
Centro de Formação

Ações a desenvolver
Promoção da Igualdade de Género,
Não-Discriminação e prevenção e
combate à Violência Doméstica e de
Género

Meta prevista
Indicador de desempenho
Impacto elevado das atividades Avaliação do impacto das ações
em pelo menos 80% dos
participantes (avaliados por auto
e/ou hétero relatos)
Taxa de inclusão ativa/ avaliação do
= > ano anterior/ = > Bom/ regime de estágio em alternância/
Promover a inclusão ativa dos clientes impacto elevado em pelo menos avaliação do impacto dos workshops
da formação
70% dos participantes (avaliados de
desenvolvimento
de
por auto e/ou hétero relatos)
competências de empregabilidade

Promover o sentimento de pertença
dos clientes formandos à instituição e à
comunidade através da dinamização
de
ações
transversais
e
interdisciplinares
Promover a satisfação das Consolidar os mecanismos avaliativos
partes interessadas do Centro da qualidade da formação
de Formação
Consolidar os mecanismos avaliativos
da satisfação dos parceiros criadores
de emprego
Consolidar os mecanismos avaliativos
da satisfação dos clientes formandos
relativamente a toda a atividade e
meios do CF
Consolidar
os
mecanismos
participativos dos colaboradores do CF
na apresentação de propostas de
melhoria da atividade

Grau
de
satisfação
do
envolvimento nas atividades => Nº de ações realizadas
80% formandos Satisfeito

% satisfação => ano anterior; 2
melhorias
introduzidas
nos Taxa de satisfação/ Introdução de
mecanismos e/ou atividades melhorias aos mecanismos e/ou
(para todas as ações)
atividades (para todas as ações)
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4.1.3 Centro de Atividades Ocupacionais

Apoia Pessoas com deficiência e incapacidade com significativas limitações da atividade e restrições na
participação. Os clientes que frequentam esta Resposta Social têm idade igual ou superior a 16 anos
Objetivos
Comunicar pela arte envolvendo a
cidade no programa artístico do CAO
da APCC

Ações a desenvolver
Meta prevista
Implementação e divulgação dos projetos
6 Ações
“Mudo”, “Cem Linhas” e “Valentinas” em
diferentes espaços da comunidade.
Participação na Feira Cultural da cidade de
Coimbra.

1 Ação

Apresentação
comunidade.

2 Ações

Produção
de
comunidade.

de

um

exposição

espetáculo

inserida

APCC_ PA2017 - P.11/37

na

na

1 Ação

Indicador de desempenho

Nº de ações realizadas

Objetivos

Ações a desenvolver
Planificação das ações a realizar (cronograma)

Meta prevista
Indicador de desempenho
Taxa de cumprimento do Taxa de cumprimento do
cronograma de 90%
cronograma

Elaboração de questionário para identificação
de
dificuldades
e
potencialidades
comunicacionais na resposta social.

Potenciar a comunicação na resposta
social

Aplicação do
colaboradores.

questionário

a

todos

os

Análise e discussão dos resultados entre
colaboradores
Desenvolvimento
colaboradores

de

workshops

com
3 workshops

Promover a comunicação interpessoal Desenvolvimento de sessões terapêuticas no
e o sentido de pertença dos clientes âmbito do projeto ”ComunicAÇÃO”
através do envolvimento ativo nos seus
papéis ocupacionais.
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≥ 60 clientes

Nº de workshops realizados

Nº de clientes envolvidos

Objetivos
Ações a desenvolver
Meta prevista
Indicador de desempenho
Dar continuidade à metodologia de Continuar a implementar os instrumentos e Taxa de execução dos PDI
intervenção centrada na melhoria da metodologias de avaliação da qualidade de Níveis de Qualidade de Vida
Taxa de execução > = ao
qualidade de vida dos clientes.
vida adotados pela APCC
ano anterior

% dos planos com melhoria
ou
estabilização
nos
indicadores de qualidade de
vida > = ao ano anterior
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4.1.4 Centro de Atendimento/Acompanhamento e Reabilitação de Pessoas com Deficiência

CAARPD Apoia Pessoas com deficiência que não têm resposta em Formação Profissional ou em Centros de
Atividades Ocupacionais. Enquanto resposta social dinamiza atividades e orienta e apoia as pessoas com
deficiência e suas famílias, desenvolvendo capacidades e potencialidades dos seus clientes e promovendo
programas inclusivos facilitadores do exercício da cidadania e da integração social e profissional
Objetivos
Comunicar pela arte envolvendo a
cidade no programa artístico do
CAARPD da APCC.

Capacitar para mudança

Ações a desenvolver
Implementação e divulgação dos projetos
“Mudo”, “Cem Linhas” e “Valentinas” em
diferentes espaços da comunidade.

Meta prevista
6 Ações

Participação na Feira Cultural da cidade de
Coimbra.

1 Ação

Apresentação de um espetáculo na
comunidade.

2 Ações

Produção de exposição, inserida na
comunidade.

1 Ação

Desenvolver workshops com auxiliares, no
domínio da comunicação
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Indicador de desempenho

Nº de ações realizadas

3 workshops

Nº de workshops realizados

Objetivos
Criar e divulgar um objeto artístico
como forma alternativa de
comunicar e compreender a
linguagem verbal/corporal dos
clientes participantes da
expressão corporal

Ações a desenvolver
Implementação e divulgação do projeto
“Vídeodicionário”.

Meta prevista
3 Ações

Indicador de desempenho
Nº de Ações realizadas

Proporcionar aos pais o acesso a
ateliês de expressões.

Desenvolver workshops com pais por forma a
promover a vivência de sentimentos positivos.

3 workshops

Nº de workshop realizados

Dar continuidade à metodologia de
intervenção centrada na melhoria
da qualidade de vida dos clientes

Continuar a implementar os instrumentos e
metodologias de avaliação da qualidade de vida
adotados pela APCC.

> = ao ano anterior

Taxa de execução

> = ao ano anterior

% dos planos com melhoria ou
estabilização nos indicadores de
qualidade de vida
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4.1.5 Residências

Apoia Pessoas com deficiência e incapacidade que: Prioritariamente sejam clientes da APCC; Frequentem
estabelecimentos de ensino, ou se encontrem enquadrados em programas e projetos, em localidades fora da sua
área de residência; Cujos familiares não os possam acolher; Se encontrem em situação de isolamento e sem
retaguarda familiar; Cuja família necessite de apoio, designadamente em caso de doença ou necessidade de
descanso
Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Promover maior inter-relação dos clientes

Auscultar os clientes

Satisfação > / = a 75% com as
atividades

% de clientes satisfeitos

das diferentes estruturas residenciais

Elaborar de cronograma de atividades
% do cumprimento do plano
Dinamização de atividades conjuntas entre
clientes
das
diferentes
estruturas
residenciais

>/= 87% do plano cumprido face
ao previsto

Avaliar cumprimento do cronograma

Envolver os colaboradores

Avaliar índice de satisfação
Auscultar os colaboradores através de
análise swot

de forma a melhorar a prestação do
serviço
Promover a melhoria nos serviços

Demonstração de resultados promovendo o
debate
Implementar ações que melhorem o bem
estar e segurança dos clientes

Aumentar em 5% o grau de
participação relativamente ao ano
anterior

% de participação

Três reuniões para demonstração
de resultados
Duas ações

Número de reuniões realizadas

% do número de pedidos para a
manutenção

Nº de pedidos de manutenção
resolvidos

Número de ações concretizadas

prestados
Garantir a melhoria das condições físicas
das estruturas residenciais
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4.1.6 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Objetivos
1.Sistematização dos procedimentos
de acompanhamento do processo

2. Aumentar em 5% o número de
clientes beneficiários do serviço de
apoio domiciliário

Ações a desenvolver
Meta prevista
1.1 Sensibilização junto dos TSS através de 2 Reuniões com
reuniões periódicas
TSS`S

2.1 Sensibilização às famílias para o usufruto do
serviço através das Técnicas de Serviço Social
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50% dos casos com
acompanhamento
efetuado seguindo o
procedimento
instituído
Número de clientes
beneficiários

Indicador de desempenho
Numero de reuniões realizadas
Numero de casos com efectivo
acompanhamento realizado

Número de novas situações

4.1.7 Desporto
Objetivos

Ações a desenvolver

Participar em torneios e campeonatos

Seleção dos
participamos

Meta prevista

Indicador de desempenho
% de torneios campeonatos em que
participamos

Realização de treinos com vista á preparação dos
atletas para as diferentes competições agendadas

Participar em pelo
menos 90% dos
torneios campeonatos
organizados pelas
entidades responsáveis

Seleção dos atletas
Elaborar proposta para a realização de um pop-up de
apresentação das atividades do departamento

Concretização de 100%
das ações previstas

% de ações concretizadas

torneios

e

campeonatos

em

que

nas modalidades de tricicleta, remo,
boccia e natação

Melhorar os meios de divulgação das
nossas atividades quer a nível interno

Melhoria gráfica e informativa dos panfletos existentes
omo externo
Atualização da informação do departamento no site
institucional
Elaborar proposta para a realização de filmes de
apresentação das modalidades
Consolidar a comunicação com o departamento de
comunicação social
Definição e divulgação de datas para avaliação de
novos clientes
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4.2 Serviços
Não menos importante que o desempenho das respostas diretamente
relacionadas com a intervenção direta, a APCC dispõe um conjunto de
serviços de suporte relevante para o desenvolvimento organizacional.

Em

linha

com

desmaterialização

a
dos

crescente
processos

renovação/aposta
de

na

funcionamento,

melhoria
para

e

2017,

pretendemos investir na criação de plataformas informáticas de gestão de
informação que contribua para uma agilização de procedimentos e uma
resposta cada vez mais eficaz para as necessidades internas e externas.

Neste contexto, os objetivos definidos por cada serviço, desempenharão um
papel essencial na dinâmica institucional.
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4.2.1 Transportes
Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

- Implementar a plataforma em - Validação final da plataforma
todas as estruturas da APCC
Assegurar

a

gestão

eficaz

requisição de viaturas

Promover uma condução segura

da

- Avaliação negativa < 10%
- Analisar a avaliação do
serviço
por
parte
dos
colaboradores
Sensibilizar os Motoristas para
condução
em
velocidade Avaliação negativa < 5%
compatível com a segurança
em qualquer situação de
trânsito
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Indicador de desempenho

- Plataforma validada - Percentagem de avaliações
negativas

- Número reclamações
de
clientes
e
cidadãos
devidamente identificados, bem
como multas aplicadas pelas
forças de segurança

4.2.2 Serviços Administrativos
Objetivos

Continuar a implementação do
Sistema de digitalização de
documentos, concretamente na
Quinta da Conraria
Melhorar a gestão da
informação enviada às tutelas

Melhorar o sistema de gestão
de sócios

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Colocação de uma
fotocopiadora/impressora na
secretaria da Quinta da Conraria

Até junho/2017

% de documentos digitalizados
face ao ano anterior

Criar metodologia de controlo do nº
de frequências por resposta social

0 erros

Nº de erros detetados por
outros serviços

< ano anterior

% de sócios com quotas em
atraso

Utilizar o email como meio
privilegiado de comunicação com
os sócios
Monitorizar o programa de
pagamento de quotas
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4.2.3 Contabilidade
Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Melhorar a articulação de
trabalho entre o setor financeiro
(contabilidade) e Respostas
Sociais da APCC

Elaborar um cronograma de
reuniões
Criar linhas orientadoras de
comunicação

<= 2
mapas não elaborados por falta
de informação

Nº Mapas de faturação que têm
que corresponder aos das
Respostas Sociais

Promover as atividades
contabilísticas necessárias à
execução do orçamento

Atualização e monitorização
permanente de registos

3,25%

Diferencial entre rácios de
orçamento e gastos efetivos

Criar Centro de CustoValências:

Introdução no Plano de Contas da
Listagem de Projetos a fim de se
proceder à classificação e registo
no Centro de Custo

Num período = 18 dias, deve
ser apresentado no balancete
mensal

Número de dias em que é
apresentado o balancete
mensal

CAAAPD, CRPCC, APOIO
DOMICILIÁRIO, CAO, LAR APOIO,
LAR RESIDENCIAL, LAR
INTEGRADO, TRANSPORTES,
SEDE, CRPCC- SERVIÇOS
CLÍNICOS
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4.2.4 Informática
Objetivos

Desenvolvimento de
ferramentas Informáticas para
otimização de processos
Migração do site da Intranet
para outras plataformas

Melhoramentos das
ferramentas existentes

Ações a desenvolver

Meta prevista

Identificar e definir prioridades das
solicitações ou necessidades para,
em conformidade, desenvolver
ferramentas adequadas.
Migrar e atualizar o site da Intranet
para plataformas e softwares mais
recentes que permitem maior
maleabilidade do sistema
Aperfeiçoamento de ferramentas
existentes, otimizando-as para um
melhor desempenho e/ou novos
objetivos
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Indicador de desempenho

3 novas ferramentas

Nº de ferramentas
desenvolvidas

100%

Percentagem pelo número das
sub- plataformas migradas

4 aperfeiçoamentos

Nº de ferramentas
aperfeiçoadas.

4.2.5.- Alimentação
Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Promover um estilo de vida Planear refeições vegetarianas
saudável e maior consciência
ambiental
através
da
alimentação
(aumento
do
consumo de hortícolas e
diminuição do consumo de
proteína animal)

Realização de pelo menos 12 Número
refeições vegetarianas durante vegetarianas
o ano de 2017
semanal

Melhorar o cumprimento do Auditorias internas e formação a
sistema
HACCP
nas todos os colaboradores que
residências
interferem
no
processo
de
alimentação

Redução de 50% das não - Número de não conformidades
conformidades
relativamente a 2016

Criar opções de merendas
saudáveis para aquisição em
pareceria com o Centro de
Formação (QPDI) e CAO (AVD)

Criar e planear um menu de
oferta
e
criar
espaços
adequados para disponibilizar
os alimentos – até Junho 2017

Planear de acordo com as
unidades
formativas
(Curso
Cozinheiro(a) e AVD a confeção de
alimentos saudáveis, cumprindo
todos os requisitos do HACCP, e
disponibilizar aos colaboradores e
clientes para aquisição

de
em

refeições
ementa

Realização de 2 ações de - Número de acções
formação
formação realizadas

Verificar a adesão e sucesso do
projeto – até Dezembro de
2017
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de

- Criação do menu de alimentos
e bebidas saudáveis
- Rentabilidade dos produtos
comercializados

4.2.6.- Manutenção
Objetivos

Ações a desenvolver

Melhorar a Gestão dos
Equipamentos e Infraestruturas

Proceder a alterações/reparações
verificadas ou solicitadas e as
Manutenções preventivas
planeadas.
Enviar á Direção informação sobre
cumprimento do Plano de
Manutenção.

Garantir cumprimento dos
Contratos com Manutenção
Externa

Reduzir custos

Meta prevista

Mapa trimestral de controlo
contratos.
Proceder ao diagrama dos quadros
elétricos.
Proceder á finalização do trabalho
inicio 2016 referente ao quadro do
PT.
Montagem de baterias

Ocorrências < 2

Indicador de desempenho

Nº de avaliações negativas.

N conformidades por
cumprimento de contrato

N.º de inconformidades.

Conclusão

Valor da faturação
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4.2.7.- Enfermagem
Objetivos
Uniformizar

Ações a desenvolver
Meta prevista
no Atualização, realização e avaliação da
aplicabilidade dos vários documentos
departamento de enfermagem da
de registo de enfermagem, disponíveis
100%
APCC.
na instituição (suporte papel e
intranet).
Optimizar
a
gestão
de Atualização
do
inventário
dos
equipamentos de apoio à prática de
equipamentos e materiais do
enfermagem, presentes na instituição.
Monitorizar gastos com materiais.
departamento de enfermagem da
Listagem do stock de material
APCC.
necessário, ao armário de apoio do
gabinete de enfermagem.
Operacionalizar o processo de Vacinação.

Indicador de desempenho
Percentagem
de
registos

saúde dos clientes.

processo de saúde atualizado.

os

registos

Avaliação estato-ponderal, sinais vitais
e
necessidades/tratamentos
dos
clientes.
100%
Implementação e avaliação do registo
diário de dejeções, pensos e outros
dados pertinentes no caderno de
informações dos clientes que vão para
a quinta.
Aplicação da Escala de Braden para
avaliação do risco de úlceras de
pressão a todos os clientes
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uniformizados.

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

Percentagem

de

clientes

com

→ Eixo 3 - Recursos Humanos.
A dimensão da organização, a dispersão das suas estruturas, a diversidade
de respostas e diferenciação das atividades e habilitações profissionais,
tornam o eixo de ação Recursos Humanos de uma complexidade desafiante
ao nível de:
- Formação de Ativos;
- Avaliação de desempenho;
- Gestão de horários;
No que respeita á formação dos colaboradores, o desafio será elaborar um
plano anual capaz de responder às necessidades de uma forma geral,
adequando-o à introdução de inovação e melhoria dos serviços.
A avaliação de desempenho pretendemos que se traduza no real reflexo do
desempenho profissional de cada colaborador.

A gestão dos horários e dos fluxos de assiduidade de forma equitativa,
atendendo ao número de colaboradores, aos tipos de horários e às regras
diferenciadas de acordo com a resposta social e serviço em que se está
integrado é uma das prioridades a ser também trabalhada em 2017.
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5 .- Recursos Humanos
Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Promover a equidade no que se
relaciona ao grau de exigência
dos objetivos individuais do
processo de Avaliação de
Desempenho

Implementar novo modelo da
Avaliação de Desempenho
(definido e aprovado pela Direção)

>75% das avaliações por
validadas pela “Comissão de
Avaliação”

Nº de avaliações validadas /
Nº de avaliações não validadas

Realizar sessões por forma a dar a
conhecer e por conseguinte a
melhorar as competências dos
avaliadores

Média não superior a 3,5

Média da Avaliação de
Desempenho

Melhorar a gestão do controlo da
assiduidade na organização

Mudar de programa de controlo de

Definir valores exatos de atrasos
no 1º semestre

Média de atrasos dos
colaboradores por estrutura

presenças e dotar os Colaboradores do
departamento RH de competências para
controlo do mesmo
Colocar pontografo em todas as estruturas
da APCC e garantir a utilização do mesmo
por todos os colaboradores
De acordo com os horários em vigor
definir plataformas de flexibilidade nos
atrasos e nº de horas que cada
colaborador poderá usufruir mensalmente
para tratar de assuntos pessoais sem e
com desconto no vencimento;
Contabilizar atrasos persistentes por
estrutura e reportar mensalmente ao
responsável dos RH

Baixar valor no 2º semestre
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Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Garantir o desenvolvimento
do Plano de Formação de
Ativos Internos, em conjunto
com o Centro de Formação

Planear e acompanhar o
desenvolvimento das ações de
formação definidas no Plano de
formação de Ativos Internos, em
conjunto com o Centro de
Formação

≥90%

Taxa de execução do Plano de
Formação de Ativos Internos

75% das ações de formação
foram avaliadas como Boa

Garantir a prevenção dos
riscos psicossociais na
APCC (Locais de Trabalho
Saudáveis)

Implementar as ações/sugestões
que promovam o bem-estar dos
colaboradores no seu local de
trabalho

Pelo menos 2 ações/sugestões

Média dos resultados da
Avaliação da formação
(apreciação do/a formador/a e
do desenvolvimento da ação)
Nº de ações/sugestões
implementadas

Após um ano, avaliar a satisfação
dos Colaboradores relativamente
às ações implementadas

>70% dos Colaboradores Muito
Satisfeitos

Ações de formação e sessões de
divulgação no exterior

Número de inscrições > ao ano
de 2016

Aumentar o número de
inscrições no programa de
voluntariado nacional
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% de Colaboradores Muito
Satisfeitos com as
ações/sugestões
implementadas
Número de inscrições

→ Eixo 4 – Desenvolvimento / Comunidade e Imagem
Os desafios do desenvolvimento, requerem uma aposta significativa em projetos
estruturantes para a inovação e investigação
Em 2017.serão potenciadas as oportunidades geradas pelo Portugal 2020, levando ao
aprofundamento das parcerias já existentes e criando novas parcerias orientadas para o
desenvolvimento de novas respostas e serviços
Complementarmente será feita uma aposta progressiva na internacionalização, quer
participando em redes onde pontificam entidades de caracter cientifico. quer reforçando a
visibilidade institucional no espaço europeu.
Na linha do trabalho em parceria com a comunidade, em 2017, será feita uma aposta em
novas linhas de intervenção que por um lado contribuam de forma relevante para a
sustentabilidade da APCC e por outro reforcem a notoriedade da instituição.
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6 - Gabinete Projetos
Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Assegurar a boa gestão dos projetos
financiados

Pesquisar, estudar os diferentes
programas e iniciativas para apresentação
de candidaturas no alinhamento da
missão da APCC;

Nº Candidaturas

% candidaturas = > ao ano anterior

Nº Projetos

Nº Projetos Aprovados

Taxa de Execução Física e Financeira
dos projetos

= > Execução Financeira 90 %
= > Execução Física 90%

Gerir a informação sobre políticas,
orientações estratégicas e tendências
socioeconómicas com interesse para a
APCC;
Desenhar projetos, negociar parcerias e
preparar os dossiers dos concursos de
financiamento;
Desenvolver todos os procedimentos
necessários ao arranque, implementação,
desenvolvimento e/ou encerramento dos
projetos aprovados
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Objetivos

Ações a desenvolver

Contribuir para a inovação e o
desenvolvimento de redes de
cooperação - nacionais e
transnacionais – enquanto base
relevante para as interações e/ou
trocas que daí resultam,
nomeadamente ao nível do progresso
científico, tecnológico e práticas
profissionais.

Estabelecer parcerias estratégicas e
cooperação – nacional e internacional - , a
longo prazo, com Organizações em
diversas áreas.

Elaborar propostas com vista à mobilidade
dos profissionais da APCC.

Meta prevista
1 Protocolo de Cooperação

Integração numa Plataforma /Cluster

Participar em eventos e formação –
nacional e/ou internacional – que
contribuam para a atualização de
conhecimento e otimização dos serviços;
Construir matriz para coleta de dados
(indicadores de impacto) dos resultados
dos projetos do GP-APCC

Nº Contactos realizados
Nº Reuniões de negociação
Nº de Documentos elaborados para
cooperação

1 Proposta para Mobilidades
Transnacional

Participar em clusters de referência e de
potencial valor acrescentado para a
APCC.

Atualizar informação e conhecimento
com relevância para a missão da
APCC

Indicador de desempenho

Nº mobilidades
Nº Sessões
Nº Propostas

2 Sessões /ano

Construção dos domínios e
indicadores
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Nº sessões/ workshops, eventos
participados

1 Modelo de avaliação de resultados
dos projetos desenvolvidos pelo GP

7 - Ludoteca/Oficina do Brinquedo
Objetivos

Aumentar os recursos lúdicos e

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho
Número de brinquedos/jogos/livros

Campanha de angariação de novos

Receber pelo menos 100 materiais

recebidos

brinquedos/jogos/livros

educativos,

Receber pelo menos 20 materiais

disponibilizados aos clientes, no
sentido

Colaboração com

de continuar a proporcionar

empresas/Instituições para adaptação

igualdade de

de brinquedos ou confeção de

oportunidade a crianças com e

brinquedos para a Baixa Visão

sem
deficiência

Introduzir pelo menos 60 materiais

Número de brinquedos adaptados
e de brinquedos confecionados

Adesão de 20 novos sócios
Introdução de novos materiais na base
de dados

Alargamento a novos sócios sem NEE

Número de brinquedos/jogos/livros

– experiência piloto ao JI e 1.º ano da

introduzidos na Base de Dados

EB 1.º ciclo Quinta das Flores
Número de sócios
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Objetivos

Ações a desenvolver

Meta prevista

Indicador de desempenho

Conceção de dinâmicas abertas ao
Cooperar na promoção da

exterior

Manter o número de grupos

Instituição junto

V edição do Coimbra a Brincar

visitantes

da Comunidade

Divulgação à comunidade das
dinâmicas.
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Número de grupos visitantes

8 - Quinta Pedagógica
Objetivos
Proporcionar aos clientes
atividades que lhes permitam
a concretização dos
objetivos dos PI

Ações a desenvolver
Desenvolver os seguintes projetos:
1. Apoio Educativo

Meta prevista
Igual ou superior ao
valor do ano anterior

Indicador de desempenho
Grau de concretização dos objetivos
do PI

75% das ações previstas

% de ações realizadas

100% das atividades
previstas

% de atividades realizadas

Igual ou superior ao
valor do ano anterior

Grau de concretização do plano

2. Aulas de expressão plástica
3. Oficina de Comunicação
4. TIC

Proporcionar aos clientes do
CRI ações que lhes
permitam a concretização
dos objetivos dos PIT
Promover atividades no
espaço da APCC, dando a
conhecer a associação à
comunidade envolvente
Dinamizar o Projeto de
Parceria Eco-Escolas,
contribuindo para a
promoção de uma sociedade
inclusiva

1. Apoiar a elaboração, a implementação e a
monitorização do plano individual de transição;
2. Criar e disseminar materiais de trabalho de
apoio às práticas docentes, nos domínios da
avaliação e da intervenção.
1. Elaborar plano de atividades abertas à
comunidade;
2. Publicitar o plano;
3. Dinamização das atividades;
4. Avaliar o plano.
Manutenção de uma horta biológica e um cantinho
de aromáticas na escola EMAG
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→ Eixo 5 - Qualidade e Melhoria.
Qualidade e Melhoria trata-se de um eixo cujo desempenho se encontra
inevitavelmente associado ao de todos os outros.
O sucesso obtido a nível geral reflete o desempenho de todo o Sistema de Gestão da
Qualidade, do ponto de vista organizacional.
Para 2017, pretendemos continuar a fomentar a simplificação de processos e
procedimentos, geradores de estratégias capazes de promover o sucesso global de
todos dos serviços.
É ainda propósito da gestão, a manutenção das certificações obtidas nas últimas
décadas, para o que será fundamental a procura e enquadramento em programas de
financiamento europeus.
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ANEXOS
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