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EDIÇÃO-REVISÃO/ 

RESPONSÁVEIS 

ENTRADA 

EM VIGOR 
ALTERAÇÃO 

02-00 

DO/CTG/EQ 
24/11/2016 Versão inicial 

02-01 

CA/CTG/EQ 
28/11/2017 

Alterações realizadas no contexto da adaptação à nova norma. Introdução de: 
Modelo de Gestão; Grandes Linhas Orientadoras; Análise de Contexto; Partes 
Interessadas; Análise dos Riscos e Oportunidades; Correção dos gráficos da 
análise SWOT; Ajuste dos Objetivos Estratégicos (OE) e Objetivos Operacionais 
(OO). 

02-02 

CA/CTG/EQ 
27/11/2018 Alteração do modelo de governação (ponto 3). Alteração metas 2019 

02-03 

CA/CTG/EQ 
26/11/2019 

Introdução de objetivos estratégicos e metas para 2020, no sentido dos novos 
planos estratégicos coincidirem com os mandatos (4 anos). Acrescento do texto 
introdutório. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A Cercizimbra foi pioneira na promoção de culturas propícias a uma inclusão eficaz, 

incentivando a participação de toda a sociedade através da facilitação do acesso ao 

ensino, formação, trabalho, lazer, participação social e vida autónoma; promovendo o 

máximo potencial de cada indivíduo, em parceria com as estruturas da comunidade. 

Na edição do Plano Estratégico para 2017 - 2019 confere-se uma atenção particular 

aos Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade (ODS) enquadrados por quatro 

grandes fatores: Economia, Sociedade, Ambiente e Governação. Os ODS são atingidos 

através de uma boa Governação, socialmente inclusiva, com crescimento económico e 

ambientalmente sustentável.  

Neste contexto a força das pessoas constitui o maior pilar, dado que o capital humano 

desempenha um papel fundamental nos resultados. O caminho para a excelência, que 

a organização almeja, consegue-se com conhecimento, trabalho em rede e intensa 

articulação com a comunidade. 

 

Em 2015, a revisão do Código Cooperativo (CC) deu origem na nossa cooperativa  a um 

processo de discussão combinando a reflexão sobre a revisão de estatutos com a 

necessidade de ajustes no modelo de governança. De facto, já há algum tempo que os 

centros nevrálgicos da nossa gestão, constituídos pelo Conselho de Administração (CA) 
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e o  Conselho Técnico e de Gestão (CTG), sentiam a necessidade de serem tomadas 

medidas para haver uma dimensão de coordenação, coerência e execução acrescidas 

das políticas decididas pela Cercizimbra nas suas Assembleias Gerais. A discussão sobre 

o modelo de governança ficou fechada no segundo semestre de 2018 com criação da 

figura de Diretor(a) Geral  no sentido de otimizar e garantir uma  maior articulação, 

coerência e eficácia na execução da política e serviços prestados pela Cercizimbra, 

balizados nos documentos aprovados em Assembleia Geral. 

Na revisão dos  nossos  Estatutos, aprovada em  28 de março de 2018, sobressai a 

introdução de mandatos de quatro anos, conforme preceitua o CC.  Assim é imperioso 

o alargamento do prazo de vigência do PE 2017-2019 por mais um ano, para que 

abranja o presente mandato do CA até ao seu final em dezembro de 2020. Neste 

contexto, e para o futuro, os PE passam a abranger quatro anos,  coincidindo com o 

período dos mandatos do CA.  

II. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

MISSÃO 

Apoiar a construção e implementação dos projetos de vida das crianças, jovens e 

adultos portadores de deficiência e/ou em risco, bem como o apoio à infância e 

juventude, pautando-se por uma filosofia de intervenção comunitária e à luz dos 

princípios de solidariedade social e do cooperativismo.  

VISÃO 

Ser uma Instituição de referência enquanto instrumento para a inclusão de crianças, 

jovens e adultos portadores de deficiência e incapacidades. Promover contextos 

normalizados e facilitadores para o desenvolvimento psicossocial, através da criação 

de respostas sociais diversificadas e adequadas às necessidades dos clientes, 

contribuindo para a otimização da sua qualidade de vida. 

VALORES 

Para alcançar a nossa Missão e a nossa visão adotamos Valores que, expressando as 

nossas crenças fundamentais, dão corpo aos princípios de uma cultura que gera 

realizações: 
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 Trabalhar com honestidade e ética profissional 

 Construir um ambiente de respeito e confiança 

 Adotar uma comunicação transparente e objetiva 

 Trabalhar com espírito cooperativo e compromisso com a qualidade 

 Ter colaboradores interessados em propiciar desenvolvimento contínuo e 

compartilhado 

 Valorizar as pessoas, o trabalho em equipa e o profissionalismo na procura de 

resultados 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  

 Desenvolvimento e Sustentabilidade (ODS) enquadrados por quatro grandes 

fatores: Economia, Sociedade, Ambiente e Governação. 

II. MODELO DE GESTÃO 

 

1. MAPA DE PROCESSOS
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Esta arquitetura de processos permite à Cercizimbra identificar, compreender e gerir 

processos interrelacionados como um sistema, por forma a contribuir para que a 

cooperativa atinja os seus objetivos com eficácia e eficiência. 

 

2. MODELO DE GESTÃO 

2.1.  Gestão das atividades regulares ou de rotina (atividades previstas, cíclicas ou 
planeáveis)  

 

A Organização desenvolve as suas atividades satisfazendo os compromissos assumidos 

com as partes interessadas e os descritos nas Políticas da Qualidade. 

As atividades desenvolvidas agrupam-se em Processos conforme mapa apresentado 

no ponto anterior. A Organização monitoriza aqueles Processos e respetivas 

atividades regulares, conforme planos estabelecidos para o efeito e tendo como 

referências as métricas definidas para avaliar os desempenhos da Organização no 

âmbito de cada Processo. Conforme o ciclo das atividades monitorizadas, as análises 

podem ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Os órgãos de gestão produzem 

e refletem sobre a informação trimestral produzida em relatório e decidem quais as 

ações a tomar, seja para reduzir riscos, seja para incrementar melhorias. 

 

2.2. Gestão das atividades irregulares ou pontuais (sem qualquer indício de 
regularidade ou frequência passíveis de serem planeadas) 

 

A Organização pode identificar uma questão de contexto, condição de decisão ou de 

realização, não frequente ou irregular (sem qualquer indício de regularidade ou 

frequência, não planeadas), que sugira a definição de ações para minimizar potenciais 

efeitos indesejados (estamos perante uma ameaça) ou para superar resultados 

(estamos perante uma oportunidade). As ações, identificadas como necessárias para 

tratar aquelas questões ou condições irregulares ou pontuais, são tratadas como 

ações de melhoria. 
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IV. GRANDES LINHAS ORIENTADORAS, GRANDES OPÇÕES (2017 - 2020) 

 

A CERCIZIMBRA no âmbito da estratégia: Desenvolvimento e Sustentabilidade (ODS) 

enquadrados por quatro grandes fatores: Economia, Sociedade, Ambiente e 

Governação; assume como grandes orientações melhorar: 

 

1. A eficiência no desempenho das respostas sociais, almejando constituir um 

modelo de gestão de referência;  

2. A afirmação da marca Cercizimbra;  

3. O trabalho em rede e em parceria; 

4. A comunicação e informação considerando esta última como o recurso mais 

relevante; 

5. A digitalização dos serviços (utilização das tecnologias de informação e 

comunicação); 

6. O conhecimento organizacional; 

7. As práticas e resultados que caracterizem dinâmicas sustentáveis; 

8. Os equipamentos e infraestruturas em harmonia com a dimensão e 

necessidades da população; 

9. A gestão do crescimento que se deseja continuado e sustentável. 

10. A interação com a sociedade. 

 

As dez orientações de melhoria, definidas como resposta à grande orientação 

estratégica supra descrita, serão materializadas em ações e resultados considerando 

os quatro eixos táticos e respetiva ações: 
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V. RESPOSTAS SOCIAIS 

Unidade Integrada de Atendimento à Infância (UIAI) 

STIP – Serviço Técnico de Intervenção Precoce (Tutela Segurança Social) – Presta 

atendimento a famílias com crianças dos 0 aos 6 anos em situação de risco 

envolvimental, biológico ou de risco estabelecido. O STIP integra a Equipa Local de 

Intervenção (ELI) de Sesimbra, no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce 

para a Infância.   

CR - Creche (Tutela Segurança Social) – Atendimento a famílias e crianças, com ou sem 

necessidades educativas especiais, na faixa etária dos quatro meses aos trinta e seis 

meses. 

GOVERNAR

•Aperfeiçoar o modelo 
de gestão da 
organização (CTG/DO) 

•Garantir a evolução do 
SGQ – Transitar para a 
nova norma 

•Otimizar a 
imagem/marca da 
Instituição – Marketing 
Social

•Criar uma política de 
capacitação dos RH ao 
nível da prevenção da 
Higiene e Segurança do 
Trabalho

•Digitalizar os serviços

•Criar uma política de 
Renovação da Frota 
Automóvel

INCLUIR

•Sensibilizar a 
comunidade para a 
Inclusão

•Fomentar uma cultura 
de participação na vida 
institucional

•Consolidar uma política 
de gestão eficaz e 
eficiente do Património 
e Equipamentos

•Articular com a 
Fenacerci para criação 
de normativo que 
obrigue a Administração 
a providenciar os 
recursos para dar 
seguimento ao projecto 
vida dos jovens 
enquadrados pelo DL 
nº3/2008.

•Responder ao 
diagnóstico de 
necessidades externas e 
internas

PRESERVAR

•Aumentar a eficácia 
energética dos 
edifícios e 
equipamentos

•Criar um corpo de 
medidas amigas do 
ambiente para 
utilização de materiais 
de desgaste (papel e 
outros)

•Refletir as 
preocupações e 
práticas de consciência 
ambiental no 
marketing social da 
organização

CRESCER

•Garantir a 
sustentabilidade 
financeira da 
Instituição

•Desenvolver projetos 
inovadores 

•Garantir uma política 
de renegociação com 
os fornecedores 
externos

•Desenvolver uma 
politica de 
angariação de fundos 
e de apelo ao apoio 
económico à 
organização
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PE – Pré-escolar (Tutela Educação) – Atendimento a famílias e crianças, com ou sem 

necessidades educativas especiais, na faixa etária dos três aos seis anos. 

CAI – Centro de Animação para a Infância (Tutela Segurança Social) – Presta 

atendimento a crianças e jovens dos seis aos vinte e três anos, famílias e comunidade 

em geral. Desenvolve atividades lúdicas promotoras de desenvolvimento global; 

prevenção do absentismo escolar precoce; prevenção primária de comportamentos de 

risco, atividades e projetos específicos dirigidos à população infantojuvenil nos seus 

espaços educativos, de lazer e residência. 

Sede 

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais (Tutela Segurança Social) – Destina-se a 

jovens adultos com idades superiores a dezasseis anos, portadores de deficiência 

intelectual. O CAO tem como objetivo promover e maximizar o desenvolvimento da 

autonomia pessoal e social dos clientes, valorizar as suas competências através do 

desenvolvimento de atividades socialmente úteis, promover o seu bem-estar 

individual e a sua integração sociofamiliar e comunitária, respeitando as características 

e necessidades específicas de cada cliente. 

EEE – Escola de Educação Especial (Tutela Educação) – Esta resposta social apoia o 

percurso educativo de crianças e jovens com necessidades educativas especiais (nee’s) 

durante o período de escolaridade obrigatória (6 – 18 anos). Neste momento a EEE 

não tem alunos dado que todos estão integrados nas escolas regulares. 

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Tutela Educação) – Trabalha em parceria 

com todos os agrupamentos de escolas do sistema regular de ensino do Concelho de 

Sesimbra e quatro agrupamentos do concelho do Seixal. Presta apoio a alunos com 

NEE e suas famílias a vários níveis: Apoio Terapêutico, Atividades de Hipoterapia, 

Natação Adaptada e Transição para a Vida Ativa.  

Formação Profissional 

CRPC – Centro de Reabilitação Profissional (Tutela Emprego e Formação Profissional)  

Proporciona Ações de Formação Profissional, Inicial e Contínua, dirigidas a pessoas 

com deficiência e incapacidade, com idade igual ou superior a 15 anos, residentes nos 
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concelhos de Almada, Sesimbra e Seixal, visando a sua plena integração 

socioprofissional. O CRPC assegura o acompanhamento pós contratação, durante 12 

meses, dos jovens/adultos que terminam o percurso formativo, tendo ficado a 

trabalhar com contrato de trabalho.    

 Rede Unidades Residenciais (RUR) 

LR I – Lar Residencial I – (Tutela Segurança Social) – Equipamento com capacidade 

para cinco clientes, destinado a alojar jovens e adultos portadores de deficiência e/ou 

incapacidade, com idade superior a dezasseis anos, que se encontrem impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar normal.  

Lar Residencial II – (Tutela Segurança Social) – Equipamento com capacidade para 14 

clientes, destinado a alojar jovens e adultos portadores de deficiência e/ou 

incapacidade com atestado multiusos superior a 60%, com idade superior a dezasseis 

anos, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de residir no seu 

meio familiar normal.  

Projeto correlacionado operando nas 3 Freguesias do Concelho de Sesimbra 

RSI – Rendimento Social de Inserção (Tutela Segurança Social) – Constitui um 

mecanismo de combate à pobreza, tendo como principal objetivo assegurar aos 

cidadãos e aos seus agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação 

das suas necessidades mínimas e paralelamente favorecer a progressiva inserção 

social, laboral e comunitária. A Cercizimbra participa neste programa como gestor da 

Equipa de Parcerias de Sesimbra, que tem como objetivo o acompanhamento 

psicossocial dos agregados familiares  beneficiários de RSI, e como parceiro local 

integrando o Núcleo Local de Inserção Social (NLI), tendo este núcleo como principais 

objetivos, analisar o diagnóstico social realizado sobre os problemas que afetam as 

famílias beneficiárias do RSI, assim como dar prioridade à intervenção daí decorrente 

para que se possa compatibilizar, o mais adequadamente possível, os recursos 

existentes na comunidade com as necessidades das famílias. 
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VI. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A Cercizimbra surgiu na segunda metade da década de 70 por iniciativa de pais, 

docentes e profissionais, que procuravam respostas para um conjunto de questões 

relacionadas com pessoas portadoras de deficiência, até então sem qualquer 

enquadramento. Ao criar a valência inicial da Cercizimbra, a escola de educação 

especial (EEE), estava dado o primeiro passo de um projeto inclusivo de intervenção 

comunitária que nunca deixou de crescer em estreita interação com a comunidade.  

Neste contexto salientamos, entre outros casos da nossa história, o modo exemplar 

como a ameaça do fecho do Jardim de Infância em 1979, originou um processo de 

reflexão interna e de intensa mobilização da comunidade que permitiu alargar 

substancialmente o arco de respostas da cooperativa com a criação da Unidade 

Integrada de Atendimento à Infância (UIAI). Esta unidade foi construída com o apoio 

dos empresários entre 1993 e 1996, ano de inauguração. Num mesmo equipamento 

funcionam em paralelo respostas sociais mais chegadas ao atendimento à DI e um 

serviço de animação e intervenção comunitária (CAI). A UIAI congrega há 30 anos, de 

modo inovador, o acompanhamento de vida de crianças com deficiência intelectual e 

dá resposta a outras necessidades no âmbito educativo e social, sentidas por toda a 

comunidade. Na altura significou um salto imenso na capacitação da organização para 

o cumprimento da sua missão e reforço da credibilidade junto da comunidade. 

Esta profunda interação com a comunidade, desde sempre inscrita no nosso DNA, 

voltou a estar presente na construção dos edifícios da Formação Profissional (CRPC 

1990) e nas respostas residenciais (LR I 2000; LR II 2003), obrigando em paralelo a um 

esforço da organização para dar corpo a novas formas de intervenção, essas mais em 

articulação com organizações congéneres e as tutelas. 

A Cercizimbra é hoje uma cooperativa de solidariedade social, com um arco de RS que 

prestam apoio ao longo de toda a vida a crianças, jovens e adultos com deficiência 

intelectual e multideficiência e respetivas famílias.  
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Neste percurso de 4 décadas, a cooperativa foi muitas vezes pioneira e inovadora na 

criação e formatação das respostas sociais necessária ao acompanhamento ao longo 

da vida das pessoas com DI, incorporando pontualmente serviços correlacionados para 

responder a necessidades da comunidade. 

No contexto atual, as questões de contexto externas para as CERCIs são 

genericamente comuns e influenciam de forma equivalente todas estas entidades. 

As questões de contexto internas, essas dependem da direção estratégica que cada 

Direção e respetiva equipa, determinam e materializam, através das decisões e ações 

desenvolvidas nos sucessivos ciclos de gestão. 

Hoje em dia o desafio que se põe à comunidade e à organização é alargar de modo 

efetivo este arco de resposta ao conjunto do Concelho de Sesimbra. A Freguesia da 

Quinta do Conde, 10 anos mais jovem que a Cercizimbra, carece de ser dotada com as 

mesmas respostas que a parte histórica do Concelho; é um imperativo social 

devidamente caracterizado desde o início do Séc. XXI. Cabe às partes interessadas 

darem-lhe corpo. 

O desenvolvimento do projeto comunitário da Cercizimbra processou-se, processa-se e 

processar-se-á num continuado esforço conjunto com a comunidade para caracterizar 

necessidades e obviar às respetivas respostas. 

6.1. Contexto 

6.1.1. Enquadramento político 

Externo 

Alterações das orientações e iniciativas dos organismos públicos nos diversos ciclos 

políticos que se podem traduzir em alterações no financiamento, em alterações da 

especificação e abrangência dos serviços prestados, com impacto negativo ou positivo, 

nas atividades da CERCIZIMBRA. 

 

Medidas de controlo e garantia dos desempenhos: 

Continuar a promover a interação com as partes interessadas mais relevantes, 

nomeadamente com os organismos da Tutela e Administração Local. 
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No tocante à Administração Central há que dar continuidade e aprofundar as 

contribuições no âmbito da Fenacerci sobre o enquadramento legal/financeiro tentado 

conferir maior eficácia aos processos negociais. Em função das indefinições da 

Administração quanto aos perfis de apoio a RS (STIP, CRI, continuidade de 

atendimento pós-escolar/CAO, CRPC), esta dimensão de trabalho assume particular 

importância para criar mecanismos efetivos de um diálogo junto das tutelas. O ritmo 

destas discussões obedece às preparações dos orçamentos anuais da Administração 

Central e Local, sendo igualmente condicionado por períodos eleitorais principalmente 

de cariz nacional (Plano de Ação do CA).  

Quanto à Administração Local a interação é conseguida através da representação da 

CERCIZIMBRA em vários fóruns ou estruturas, no Concelho Municipal de Educação de 

Sesimbra, no CLAS Sesimbra e Seixal, através de Projetos de Parceria (Exemplo: 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Deficiente). Anualmente a CERCIZIMBRA 

elabora um Plano de Comunicação e Interação sob a responsabilidade da área de 

Comunicação e Marketing (ou área de Comunicação e Relações Institucionais) 

 

6.1.2. Enquadramento Económico 

Externo 

A instabilidade económica no país e o reflexo da mesma na economia das famílias 

provoca alterações nas necessidades destas e na relação das mesmas com a 

instituição. 

A crise económica e a intervenção de entidades externas, promove normalmente 

alterações nos financiamentos públicos, dos quais a CERCIZIMBRA depende em 

aproximadamente 82%. 

A deteção de desequilíbrios destas duas condicionantes do enquadramento económico 

externo que ponham em causa a qualidade do atendimento implicam o reforço do 

diálogo com as tutelas (Plano de Ação do CA). 

Interno 

Quanto ao remanescente a CERCIZIMBRA depende economicamente em 12,3% das 

comparticipações das famílias, em 1,2% de apoio a projetos pela Câmara Municipal de 
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Sesimbra, 1% de campanhas de angariação de fundos (ex: Campanha de Pirilampo 

Mágico), 3% de donativos e 0,5% de projetos de financiamento, públicos e privados.  

No domínio das instalações e equipamentos, a Cercizimbra tem recursos internos e 

recorre a terceiros para fazer a manutenção dos mesmos. Pontualmente, alguns 

equipamentos, nomeadamente para a área da reabilitação, necessitam de 

intervenções técnicas especializadas ficando fora de serviço por períodos superiores ao 

expectável ou desejável. 

 

Medidas de controlo e garantia dos desempenhos: 

Os mecanismos de controlo nestas duas vertentes do enquadramento económico 

implicam quanto à Administração Central o reforço do diálogo com as tutelas em sede 

de monitorização do Plano de Ação do CA.  

Na vertente interna são vários os mecanismos de controlo: aplicação dos 

Regulamentos Internos das Respostas Sociais quanto às comparticipações familiares; 

planeamento anual de iniciativas a desenvolver sob a responsabilidade da 

CERCIZMBRA (p. ex.: iniciativas de angariação de fundos) constantes nos Planos de 

Comunicação e Marketing e Plano de Ação do CA; planeamento, realização e avaliação 

de projetos de candidatura (Programa e Plano de Candidaturas). 

 

6.1.3. Enquadramento Social cultural 

Externo 

A CERCIZIMBRA localiza-se num Concelho constituído por três Freguesias. A Freguesia 

da Quinta do Conde é uma área urbana recente, multicultural, configurada em parte 

por movimentos migratórios, cuja ligação à região é recente, com influências que 

determinam dinâmicas sociais distintas das que se observam nas restantes freguesias.  

A Freguesia da Quinta do Conde representa 60% da população do Concelho e 65 % da 

população escolar (três dos cinco agrupamentos de escolas estão situados na Quinta 

doo Conde).  

Esta freguesia apresenta carências de respostas sociais, nomeadamente quanto ao 

apoio à deficiência; facto a que a Cercizimbra esteve e está atenta. Daí o desafio à 
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comunidade para a construção do Projeto de CAO e Lar na Quinta do Conde, logo em 

2008. Este projeto teve aprovação superior a 80% no CLAS. 

O Município tem três freguesias e três grandes focos, o Mar (Freguesia de Santiago), a 

Terra (Freguesia do Castelo), a Urbanidade e Serviços (Freguesia da Quinta do Conde). 

Nas Freguesias de Santiago e do Castelo, sublinha-se a redução de pessoas (naturais do 

Concelho) com ligações e competências nas atividades, respetivamente, marítimas ou 

ligações à ‘Cultura do Mar’ e rurais ou com ligações á atividade agrícola. 

A Freguesia da Quinta do Conde, que representa 60% da população do Concelho, dista 

aproximadamente 20 quilómetros das instalações atuais da CERCIZIMBRA.  

Mas no conjunto das três freguesias a Comunidade manifesta reconhecimento do 

trabalho desenvolvido pela Cercizimbra, facto que se reflete na interação crescente da 

Comunidade com a instituição.  

 

Interno 

A CERCIZIMBRA tem um universo de trabalhadores, com média de idade de 42 anos e 

média de permanência na instituição de 12 anos.  45 % destes tem formação superior, 

86% são mulheres e 90% são residentes no Concelho. A assiduidade é de 97%. A idade 

média é algo elevada considerando o desgaste provocado pela exigência das funções a 

desempenhar. 

Esta larga equipa constituída na sua maioria por mulheres, apoia cerca de 1200 

famílias numa base quotidiana, constituindo um pilar incontornável do apoio ao 

tecido social do Concelho. 

 

Medidas de controlo e garantia dos desempenhos: 

a) Construção de equipamento e infraestrutura na Quinta do Conde, 

nomeadamente o Pólo da Quinta do Conde para aumentar a capacidade de 

resposta e os níveis de serviço num universo que representa 60% da população 

do Concelho; 

b) Continuar a promover boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho para 

minimizar os riscos e incrementar a preservação da integridade física no âmbito 

da Segurança e Saúde no Trabalho; 
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c) Organizar as atividades e o trabalho para reduzir os impactos negativos do 

mesmo sobre os executantes e os riscos de prestar serviços ou obter 

desempenhos inferiores aos expectáveis; 

d) Planear, divulgar e avaliar o impacto das atividades desenvolvidas sob a 

responsabilidade da Cercizimbra com a participação da Sociedade 

(Planeamento de Marketing e Comunicação ou Planeamento de Iniciativas) 

 

6.1.4. Enquadramento Tecnológico 
 

Externo 

O crescente desenvolvimento e disponibilidade das tecnologias de informação e de 

comunicação; a necessidade de manter os serviços na senda de eficiência com o 

recurso àquelas tecnologias, exige da CERCIZIMBRA um incremento na cultura e na 

utilização das tecnologias de informação e de comunicação. 

Interno 

Os índices ainda baixos, de utilização e recurso às tecnologias de informação, a par da 

necessidade de incrementar as competências neste domínio, para a gestão e controlo 

das múltiplas atividades, são aspetos a melhorar nos futuros ciclos de gestão. 

Medidas de controlo e garantia dos desempenhos: 

a) Incentivar a utilização de meios informáticos e reduzir a utilização do suporte 

de papel; formar, informar os trabalhadores, listar conjunto de atividades que 

necessitam de informação documentada em suporte papel e as que podem e 

devem transitar para suporte informático; 

b) Identificar a necessidade de formação em TIC. Planear, realizar e avaliar o 

impacto das ações decididas como necessárias;  

c) Em orçamento prever o aumento de investimento em tecnologia. 

 

6.1.5. Enquadramento Legal 
 

Externo 

A atividade está abrangida por um vasto quadro regulamentar e legal que exige 

grande rigor nas diversas fases do ciclo de prestação do serviço: comercialização, 
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planeamento e realização (p. ex.: Constante alteração do Código de Trabalho, 

Regulamento Geral de Proteção de dados, em vigor a partir de maio de 2018). 

Medidas de controlo e garantia do desempenho: 

a) Sistematizar práticas para identificação dos requisitos, legais e outros, 

aplicáveis; 

b) Avaliar periodicamente a conformidade e o desempenho da Organização no 

âmbito do Sistema de Gestão;  

c) Disponibilizar formação e informação sobre práticas para garantir a 

conformidade e a redução dos riscos, nomeadamente de desempenhos 

inferiores aos desejados ou de prestar serviços não conformes. 

 

4.1.5. Enquadramento Ambiental 
 

Externo 

A Organização insere-se e desenvolve a sua atividade em meio urbano utilizando as 

infraestruturas disponibilizadas pelos serviços da Câmara Municipal de Sesimbra para 

encaminhar os resíduos. O encaminhamento de outros resíduos processa-se conforme 

Manual Eco onde consta o Plano de Resíduos. 

Interno 

A CERCIZIMBRA desenvolve a consciência e educação ambiental e estabelece práticas 

ambientalmente adequadas (Manual Eco). 

Medidas de controlo e garantia do desempenho: 

a) Educação e formação ambiental; 

b) Aquisição e manutenção de meios de segregação e contenção de resíduos; 

c) Monitorização do consumo de recursos naturais ou controlo da depleção dos 

mesmos; 

d) Incremento das boas práticas ambientais, tendo como objetivo, a cinco anos, 

configurar um Sistema de Gestão Ambiental. Encaminhamento adequado dos 

resíduos conforme Plano de Resíduos; 
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VII. PARTES INTERESSADAS  

 

A CERCIZIMBRA no desenvolvimento da sua atividade, considerando o contexto em 

que se insere, identifica as partes Interessadas, analisa e pondera periodicamente a 

interação desejável com as mesmas, definindo orientações e ações que são 

referenciadas em reuniões periódicas nas quais a Gestão da Qualidade é tema de 

agenda. Sempre que se justifique pode haver modalidades de planeamento que se 

considerem mais adequadas para atividades diversas, promovidas por cada estrutura 

da CERCIZIMBRA. 

As Partes Interessadas (clientes e famílias; trabalhadores; comunidade local; entidades 

financiadoras; entidades judiciais; entidades protocoladas; entidades reguladoras; 

hospitais; cooperantes; estagiários e voluntários; fornecedores; parceiros), sempre 

consideradas nos atos de gestão da CERCIZIMBRA independentemente da sua 

relevância no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, são tidas em consideração 

nas dinâmicas estratégicas e táticas estabelecidas ciclicamente.  

A CERCIZIMBRA, analisa e regista anualmente em sede de Revisão do Sistema de 

Gestão, as Partes Interessadas, as respetivas interações, resultados e os níveis de 

satisfação na interação com as mesmas. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

PARTES 

INTERESSADAS 

RESPONSÁVEL INFLUÊNCIA INTERAÇÕES REQUISITOS EXPECTATIVAS MONITORIZAÇÃO 

CLIENTES 
 E FAMÍLIAS 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas 
Sociais. 

- Promove a melhoria e 
mudança de práticas. 
 

- Pedidos; 
- Reclamações; 
- Denúncias; 
- Satisfação de 
solicitações; 
- Prestação de 
serviços. 

- Legais; 
-Regulamentos;  
- Protocolos. 

- Cliente satisfeito, mais 
participativo. 

- Auditorias; 
- Monitorização 
periódica das atividades; 
- Avaliação da 
Satisfação; 
-Tratamento das 
Reclamações e 
Sugestões. 

COMUNIDADE 
LOCAL 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas 
Sociais. 

- Inovação; 
- Novos serviços; 
- Inclusão. 

- Participação 
em iniciativas; 
- Apoio; 
- Pedidos. 

- Legais. 

 - Inclusão social; 
- Qualidade de vida; 
- Igualdade na diferença. 

- Plano de comunicação; 
- Marketing; 
- Monitorização das 
iniciativas. 

FORNECEDORES  
 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas 
Sociais;  
- Serviços;  
- Economato. 

- Compras; 
- Requisição de bens; 
- Manter os 
equipamentos do 
fornecedor; 
- Conhecimento 
técnico. 

- Compra ou 
requisição de 
bens e serviços; 
- Receção de 
bens e serviços; 
- Avaliação de 
fornecedores; 
- Pagamento dos 
serviços/ bens 
adquiridos. 

-Especificações 
de compra 
(contratação 
pública); 
- Legais; 
- Cadernos de 
Encargos. 

- Faturação; 
- Volume de negócio. 

- Receção de bens e 
serviços; 
- Avaliação de 
fornecedores. 
 
 

ENTIDADES 
FINANCIADORAS 
(ENTIDADES 
BANCÁRIAS; 
TUTELAS) 
 

- Assembleia 
Geral;  
- Conselho 
Administração; - 
Respostas Sociais. 

- Capacidade de 
solicitar financiamento. 

- Aquisição de 
serviços e 
soluções 
financeiras. 

- Legais; 
- Requisitos 
contratuais. 

- Disponibilidade do 
financiamento. 

- Monitorização; 
- Controlo de Gestão. 

ENTIDADES 
REGULADORAS-
ACT,TUTELAS,APCER e 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas 

- Conformidade. - Fiscalizações; 
- Auditorias. 

- Legais; 
- Normativos. 

- Níveis de conformidade 
adequados. 

- Relatórios; 
- Ferramentas de 
monitorização; 
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PARTES 

INTERESSADAS 

RESPONSÁVEL INFLUÊNCIA INTERAÇÕES REQUISITOS EXPECTATIVAS MONITORIZAÇÃO 

CA, RS, RH Sociais; 
- Recur. Humanos 

- Auditorias internas. 

ENTIDADES JUDICIAIS-
TRIBUNAIS 
EMAT,MINIS. 
PÚBLICO,IRS e CA/RS) 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas 
Sociais. 

- Conformidade. 
- Fiscalizações; 
- Auditorias. 

- Legais; 
- Normativos. 

- Níveis de conformidade 
adequados. 

- Relatórios; 
- Ferramentas de 
monitorização; 
- Auditorias internas. 

TRABALHADORES 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas 
Sociais; - Recursos 
Humanos. 

- Prestação de serviços. - Legais. 

- 
Desenvolvimen
to; 
- Condições de 
trabalho; 
- Inovação. 

- Desempenhos 
adequados; 
- Carreira profissional; 
- Qualidade de vida 
profissional; 
- Motivação. 

- Avaliação do 
desempenho; 
- Consulta, 
comunicação e 
participação dos 
trabalhadores. 

VOLUNTÁRIOS  

- Conselho de 
Administração;  
- CTG; 
- Respostas 
Sociais; - Recursos 
Humanos. 
 

- Construção sociedade c/ 
menos assimetrias; 
- Mudança social positiva; 
- Cidadania ativa  
- Inovação; 
- Conhecimento; 
- Divulgação de boas 
práticas; 
 

-Desenvolvimento 
de acções no 
âmbito do 
atendimento ao 
cliente e de 
manutenção de 
equipamentos e 
infra-estruturas. 

- Ter mais de 18 
anos;  
- Ter 
disponibilidade 
de tempo;  
- Ter saúde física 
para o trabalho 
que se dispõe a 
realizar. 

- Enriquecimento curricular; 
- Desenvolvimento do 
autoconhecimento; 
- Oportunidade de por em 
prática aptidões e 
habilidades. 
- Experiência de vida; 
- Adquirir novas 
aprendizagens, 
conhecimentos e 
competências; 
- Adicionar ideias, 
multiplicar ações; 
- Aproximação à 
comunidade; 

-Feedback voluntários; 
- Reuniões de balanço do 
trabalho realizado; 
- Avaliação da satisfação 
das partes envolvidas 
(voluntário/organização) 

ESTAGIÁRIOS 

- Conselho de 
Administração;  
- CTG; 
- Respostas 
Sociais; - Recursos 

- Formação de novas 
gerações profissionais; 
- Desenvolvimento de 
competências; 
- Identificação de 

- CA; 
- CTG; 
- DT´s; 
- Chefia de 
serviços. 

- Critérios das 
entidades 
formadoras; 
- Áreas de 
formação/dese

- Aprendizagem prática; 
- Aproximação ao mercado 

de trabalho; 
- Aperfeiçoamento 

científico, técnico e de 

- Modalidades de 
monitorização exigidas 
pelas entidades 
formadoras; 
- Aplicação das 
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PARTES 

INTERESSADAS 

RESPONSÁVEL INFLUÊNCIA INTERAÇÕES REQUISITOS EXPECTATIVAS MONITORIZAÇÃO 

Humanos. 
 

profissionais com perfil 
adequado; 
- Acompanhar avanços 
conceituais; 
- Identificar áreas 
profissionais onde se 
sentem mais à vontade 
e áreas que carecem de 
investimento/aperfeiçoa
mento.  
 

 mpenho 
existentes na 
organização.  

relacionamento humano; 
- Aplicar competências/ 
conhecimentos adquiridos; 
- Adquirir novos 

conhecimentos/competência
s para além das experiências 
práticas que decorrem no 
estágio; 

- Desenvolver uma visão 
realista do mercado de 
trabalho. 

modalidades de 
avaliação utilizadas na 
organização, sempre 
que necessário.  
 

ENTIDADES 
PROTOCOLADAS 
(EMPRESÁRIOS, 
UNIVERSIDADES E 
POLITÉCNICOS) 

- Conselho de 
Administração;  
- CTG; 
- Respostas Sociais. 

- Desenvolvimento; 
- Conhecimento 
organizacional; 
- Inclusão social. 

- Relações de 
parcerias. 

- Legais; 
- Protocolares; 
- Contratuais. 

- Inclusão social; 
- Reconhecimento 
institucional e social. 
 

 - Monitorização. 

PARCEIROS 
(FENACERCI; INR; 
AGRUP.DE ESCOLAS) 

- Conselho de 
Administração;  
- Respostas Sociais. 

- Desenvolvimento; 
-Conhecimento 
organizacional; 
- Inclusão social. 

- Relações de 
parcerias. 

- Legais; 
- Protocolares; 
- Contratuais. 

- Inclusão social; 
- Reconhecimento 
institucional e social. 
 

 - Monitorização. 

HOSPITAIS 
- Respostas 
Sociais. 

- Saúde. 
- Solicitação de 
cuidados médicos. 

- Legais; 
- Do cliente. 

- Saúde; 
- Utente satisfeito. 

- Avaliação dos serviços 
prestados,aprendizagem 

COOPERANTES - Assembleia 
Geral;  
- Conselho de 
Administração. 

- Qualidade dos 
serviços prestados. 

- Prestação de 
serviços; 
- Participação em 
iniciativas;  

-Protocolados ou 
contratualizados; 

- Trabalho voluntários; 
- Formação e desenvol. 
profissional; 
- Reconhecimento; 

- Avaliação de 
desempenho 
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 VIII. OBJETIVOS 2017 – 2020 

 

Processo 
Fonte (1) Objetivo Estratégico 

Metas 

GERIR E 
MELHORAR 

2017 2018 2019 2020 

Estratégico 
Governação 

OE1.1 Preparar a Organização para alterações nos órgãos de gestão.  73% 75% 100% ≥60% 

OE1.2 Cumprir com os requisitos da ISO 9001-2015  100% - - 

Contexto 
Económico 

(Ext.e Interno) 
OE1.3 Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição 86% 88% ≥94% ≥83% 

Estratégico 
Inclusão Social 

OE1.4 Otimizar a imagem/marca da Instituição 85% 90% ≥99% ≥96% 

OE1.5 Promover a igualdade de direitos e deveres 100% 100% 100% - 

OE1.6 Responder ao diagnóstico de necessidades externas e internas 
Criação da 
plataforma 

- ≥94,5% ≥94% 

OE 1.7 Garantir os níveis de qualidade e segurança alimentar (QSA). 0 0 ≥92,5% ≥92% 

RESPONDER 
SOCIALMENTE 

 

Contexto 
Social Interno 

OE 2.1 Responder às necessidades identificadas pela comunidade. - 20% 100% ≥90% 

OE 2.2 Mobilizar os clientes e famílias para a participação nas atividades da 
Organização 

- - ≥16% ≥51% 

OE 2.3 Garantir o rácio cliente/capacidade. - - 100% ≥99,8% 

OE 2.4 Assegurar o atendimento adequado às necessidades dos clientes. - - ≥86% ≥80% 

 

GERIR 
RECURSOS 

Contexto 
Social Interno 

OE 3.1 Criar uma política de capacitação dos RH 68% 79% ≥75% ≥73% 

OE 3.2 Fomentar uma cultura de participação na vida institucional 55% 68% ≥54% ≥73% 

OE 3.3 Consolidar uma política de gestão eficaz e eficiente do Património e 
Equipamentos 

75% 80% ≥62% ≥62% 
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 IX. RISCOS E OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORÇAS FRAQUEZAS
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS E RISCOS
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X – Monitorização e Avaliação 

 

Partindo da ideia de que não é possível gerir o que não se pode medir e de que, não se 

podendo gerir não se pode melhorar, foi determinado um conjunto de indicadores 

considerados essenciais para fornecer informação sobre a satisfação das orientações 

estabelecidas e a convergência para a os objetivos traçados. A monitorização e 

avaliação que se estabelecem permitirão o acompanhamento deste plano estratégico 

a materialização do mesmo em resultados. 

O Plano Estratégico concretiza-se nos Planos de Ação, Orçamento Anual e Plano de 

Atividades, neste são definidos anualmente os objetivos operacionais. 

A avaliação da execução do Plano de Atividades, Planos de Ação e Orçamento Anual 

deverão fornecer dados para a avaliação e revisão do Plano Estratégico, no sentido de 

que ele seja, efetivamente, um instrumento de trabalho, de fundamentação da 

tomada de decisão e orientador da estratégia a seguir. 

A execução, a monitorização, bem como a avaliação dos objetivos e metas previstas no 

Plano Estratégico são da responsabilidade conjunta da Direção, das Respostas Sociais e 

dos Serviços, competindo aos elementos responsáveis (Diretores Técnicos e 

Coordenadores de Serviços) a implementação das orientações e procedimentos, 

conforme previsto no sistema de gestão da qualidade. 

Os processos de monitorização previstos desembocam no fim de cada ciclo anual num 

balanço da organização com vista à melhoria do sistema de gestão. Os resultados da 

monitorização constituem o fio condutor de verificação e aferição do cumprimento 

dos objetivos inscritos no Plano devendo, nesta fase, ser assinalados os desvios e 

necessidades de ajustamento. 

Conforme Modelo de Gestão supra referido (Ponto 2 deste documento) da avaliação 

final deste Plano Estratégico, deverá resultar uma reflexão sobre as principais linhas de 

orientação estratégica para o Plano seguinte, nelas incluindo propostas e/ou medidas 

a desenvolver pela organização ou áreas-chave da organização. 
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 Ver Plano de Atividades 2020 

 

XI - Anexo 

Plano e Orçamento de Investimento 
Plano e Orçamento de Exploração 
Plano e Orçamento de tesouraria 


