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1. INTRODUÇÃO 

A Direção da APCV – Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, apresenta o seu Plano Estratégico para 2021-

24 com o objetivo de orientar a sua ação relativamente às Respostas Sociais e Serviços que presta aos seus 

clientes para este período respetivo. 

As organizações mais competitivas, mesmo as de economia social, setor onde, por direito próprio e estatuto a 

APCV - Associação de Paralisia Cerebral de Viseu se insere, são hoje aquelas que, entre outras, visam anteci-

par as reais expectativas das pessoas que apoiam, direta e indiretamente. 

Na sua atuação a Direção da APCV considera de grande relevância os princípios de governação como uma 

estratégia de gestão eficaz para potenciar a sua sustentabilidade. 

Este documento pretende ser uma ferramenta inspiradora e alinhada com a missão da Associação, estando em 

alinhamento com o período de duração do mandato dos corpos sociais de 2021-2024. 

Este plano será monitorizado e avaliado de forma contínua devendo os responsáveis de cada uma das ativida-

des descritas neste plano assumirem um papel ativo e dinâmico na concretização das mesmas enquadradas 

em cada um dos 4 eixos definidos. 

 

Este documento teve como base: 

1. Análise da envolvente externa (análise de documentos oficiais que materializam as tendências e políti-

cas sociais nacionais e internacionais), incidindo particularmente nas que dizem respeito à intervenção 

com pessoas com deficiência e/ou incapacidade. 

2. Análise interna teve em consideração uma dinâmica baseada na discussão e partilha de ideias, resul-

tados dos questionários de satisfação e pela aplicação de Análise SWOT. Este processo pretendeu 

ser participativo e partilhado através do envolvimento das partes interessadas no sentido de todas as 

partes interessadas contribuírem para a mudança e melhoria continua da Instituição. 

 

2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

VISÃO 

Tem como Visão Ser Organização de referência no distrito de Viseu, na promoção da Reabilitação e da Quali-

dade de Vida dos seus Clientes e Famílias, sendo esta só possível com o envolvimento de todas as partes 

interessadas no respeito e defesa da diversidade e da dignidade humana. 

MISSÃO 

Fundada em 1982, a APCV tem como Missão promover a inclusão social da pessoa com deficiência, incapaci-

dade e/ou em situação de desvantagem, com rigor, equidade e solidariedade. 
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Pretende para a concretização da sua razão de existir o envolvimento de todas as partes interessadas na con-

cretização dos seus compromissos do presente e assegurar as necessidades e desafios do futuro.  

VALORES 

Toda a atuação da APCV -Associação de Paralisia Cerebral de Viseu tem como referencial de conduta um 

conjunto de Valores e princípios que orientam a ação da organização, de todos os seus Dirigentes, Colabora-

dores, Clientes e suas Famílias e que permitam o reforço dos elementos de identificação da cultura da Instituição 

e de uma forma clara, o compromisso da APCV com uma conduta ética e transparente em todos os seus rela-

cionamentos internos e externos, tendo como objetivo a criação de um ambiente de trabalho que fomente rela-

ções crescentes de confiança entre todas as pessoas. 

 

 CONFIDENCIALIDADE 

A organização e todos os seus colaboradores devem proteger a dignidade, a privacidade e a confiden-
cialidade dos indivíduos que apoiam, agindo de uma forma sigilosa no âmbito da ética profissional que 
lhes é devida. 

 PRIVACIDADE 

A organização e todos os seus colaboradores respeitam espaços e tempos afetos à fruição dos clientes. 

 INTEGRIDADE 

A organização e todos os seus colaboradores devem respeitar os deveres e direitos de todas as partes 
interessadas e regras organizacionais de conduta. 

 RESPONSABILIDADE 

A organização e todos os seus colaboradores agem de acordo com a missão, políticas e requisitos do 
cargo, justificando as suas próprias ações. 

 RIGOR 

A organização e todos os seus colaboradores tomam decisões com base em fatos e executam tarefas 
e registos, conforme definido nos procedimentos. 

 EQUIDADE 

A organização e todos os seus colaboradores deverão reger-se com isenção e respeito, desprovidos 
de preconceitos ou discriminações de qualquer natureza, tendo sempre uma conduta de acordo com os 
valores definidos pela Constituição da República Portuguesa e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

 SOLIDARIEDADE 

A organização e todos os seus colaboradores assumem a interdependência e ajuda recíproca para a 
garantia da qualidade dos serviços 

 

 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 
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A gestão da organização para o quadriénio 2021 - 2024, ao nível da sua intervenção adotou quatro eixos es-

tratégicos de intervenção, que incorporou como sua política da qualidade e que são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS/POLÍTICA DA QUALIDADE 

 SUSTENTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

A APCV está orientada para o desenvolvimento de uma governação coerente, para privilegiar as boas 

práticas, a inovação social, o planeamento e a melhoria contínua, utilizando todos os recursos de forma 

eficiente e comprometida com objetivos, metas e resultados ambiciosos. 

 QUALIDADE DA INTERVENÇÃO  

A APCV está orientada para a promoção da qualidade de vida das pessoas que apoia, de acordo com 

as suas necessidades, expetativas e contexto, fomentando a participação, a defesa dos direitos, a mul-

tidisciplinariedade e a inclusão como veículo para o desenvolvimento de um percurso individual ajustado 

e coerente. 

 ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE 

A APCV coopera ativamente com parceiros na comunidade, maximizando sinergias de modo a promo-

ver o seu compromisso de responsabilidade social, a abrangência e continuidade dos serviços e para 

alcançar melhores resultados, garantindo a sustentabilidade organizacional e uma sociedade mais in-

clusiva. 

 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

O desenvolvimento organizacional é a base que sustenta a melhoria contínua. A aposta na melhoria de 

competências e bem-estar dos colaboradores permite reforçar a orientação para inovação como estra-

tégia promoção da sustentabilidade, eficácia e eficiência das nossas respostas e melhoria a satisfação 

das partes interessadas relevantes.  

 

Sustentabilidade da 
organização 

Qualidade da 
intervenção 

Envolvimento com a 
Comunidade 

Inovação e 
desenvolvimento 
organizacional 
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ATIVIDADES DE BENCHMARKING 

A APCV integra o grupo da FORMEM de benchmarking, tendo participado na partilha de boas práticas e abor-

dagens nas seguintes áreas (atas podem ser consultadas): 

• Abrangência, orientação para os resultados e melhoria contínua 

• Empowerment e qualidade de vida 

• Avaliação da Satisfação e a criação de boas memórias nas pessoas nas pessoas apoiadas; 

• Inclusão; 

• Indicadores de resultados pessoais; 
 

A APCV apresentou dados de resultados dos indicadores escolhidos pelo grupo de trabalho da FORMEM para 

comparação de resultados. Isso possibilita a comparação com outras organizações e com as médias de todos 

os participantes.  

PRINCIPAIS INDICADORES 

1. Sustentabilidade da organização: 

• Taxa de concretização orçamental 

• Índices de satisfação de todas as partes interessadas relevantes 
 

2. Qualidade da Intervenção: 

• % de clientes integrados na comunidade 

• % de concretização do PI  

• % de expetativas concretização nos PI 

• % obtida na questão “satisfação das pessoas apoiadas sobre a forma como a instituição contribui 
para a melhoria da sua qualidade de vida" 

• % de sugestões implementadas 
 

3. Envolvimento com a Comunidade 

• Nº de parceiros envolvidos na prestação de apoios (PDI/PI)/nº Total de clientes *100 

• Nº de projetos em execução e em candidatura  
 

4. Inovação e desenvolvimento organizacional 

• Concretização dos projetos de melhoria 

• Índice médio da avaliação de desempenho 

• Índice médio dos questionários de satisfação (relativo à motivação)  
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3. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A APCV presta apoio a mais de 750 pessoas com deficiência, incapacidade e/ou desvantagem, de ambos os 

géneros, e conta com uma equipa de trabalho que ronda os 150 colaboradores, distribuídos nas Respostas 

Sociais e serviços disponibilizados em 04 equipamentos distintos: 

 

Equipamento 1: Sede .............................................. Quinta de Belém, Lote 24 - Vildemoinhos - 3510-779 Viseu 

Equipamento 2: Oliveira do Conde ........................... Rua Dr. Luís de Melo - 3430-354 Carregal do Sal 

Equipamento 3: Residência Autónoma .................... Travessa da Ponte nº 20 Vildemoinhos - 3510-779 Viseu 

Equipamento 4: Formação Profissional .................... Avenida da Liberdade n.º 60, 3515-415 Vila Nova do Campo - Viseu 

 

A APCV – Associação de Paralisia Cerebral de Viseu é uma Instituição Particular de Solidariedade Social fun-

dada em 1982, que atualmente apoia pessoas com deficiência, incapacidade e/ou desvantagem oriundas dos 

24 concelhos do distrito de Viseu, em diversas áreas tais como Reabilitação, Intervenção Socioeducativa, Inte-

gração Sócio Escolar,  Inclusão Sócio Profissional e Apoio à Vida Independente entre outras, com o desenvol-

vimento de respostas de reabilitação (ambulatório), formação profissional, intervenção precoce na infância, de 

serviços especializados nas escolas para a promoção do sucesso educativo (CRI), dois lares residenciais e três 

centros de atividades ocupacionais que contribuem para a inclusão na sociedade de pessoas com deficiência 

entre outros projetos de desenvolvimento social. 

EQUIPAMENTO 1: SEDE 

AMBULATÓRIO 

O Ambulatório é uma Resposta Social destinada a desenvolver atividades de avaliação, orientação e interven-

ção terapeuta e socioeducativa, junto de pessoas com deficiência a partir dos 7 anos de idade, podendo ser 

dado apoio aos 6 anos desde que essa transição seja relevante para a intervenção a adotar nos diferentes 

serviços da resposta social. Assegura a prestação de serviços especializados, nas áreas de Habilitação e Rea-

bilitação, disponibilizando para isso atividades terapêuticas e outras, que contribuam para o adequado desen-

volvimento da criança/jovem/adulto, através de um apoio integrado entre família/cuidadores e a equipa multidis-

ciplinar e interdisciplinar, considerando as capacidades, competências e potencialidades individuais de cada 

cliente. Os destinatários desta Resposta Social são pessoas com deficiência ou incapacidade, residentes nos 

distritos de Viseu, prioritariamente, mas não exclusivamente, na área territorial do distrito de Viseu. Tem Acordo 

de Cooperação para 200 utilizadores, celebrado com o Centro Distrital de Viseu do ISS IP. 

A equipa técnica é constituída por Diretor/a Técnico/a, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Terapeutas 

da fala, Psicólogos/as, Assistente Social, Animador/a Sociocultural, Monitores/as de Reabilitação e Desporto, 

Técnico/a de Reabilitação e AEAPD. 
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INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA I 

Esta Resposta Social segue as normas regulamentadoras do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI) que é desenvolvido através da atuação coordenada de três ministérios: Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social, Saúde e Educação, com o envolvimento das famílias e comunidade. Os destinatários são 

crianças, entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam o desenvolvi-

mento individual, social, e a participação em atividades adequadas à sua idade, ou com risco grave de atraso 

de desenvolvimento, bem como as suas famílias do Concelho de Viseu. A equipa técnica é constituída por uma 

Técnica de Serviço Social, uma Psicóloga e uma Terapeuta Ocupacional e desenvolve um trabalho transdisci-

plinar na equipa local de intervenção (ELI) de Viseu. Tem Acordo de Cooperação para 72 utilizadores, celebrado 

com o Centro Distrital de Viseu do ISS IP. 

INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA II 

Esta Resposta Social segue as normas regulamentadoras do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI) que é desenvolvido através da atuação coordenada de três ministérios: Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social, Saúde e Educação, com o envolvimento das famílias e comunidade. Os destinatários são 

crianças, entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam o desenvolvi-

mento individual, social, e a participação em atividades adequadas à sua idade, ou com risco grave de atraso 

de desenvolvimento, bem como as suas famílias, dos Concelhos de Castro Daire, Carregal do Sal, Santa Comba 

Dão e Mortágua. É desenvolvida, desde outubro de 2018, por uma equipa constituída por uma Técnica de 

Serviço Social, uma Psicóloga, uma Fisioterapeuta, uma Terapeuta da fala e uma Terapeuta Ocupacional, que 

desenvolve um trabalho transdisciplinar nas Equipas Locais de Intervenção (ELI’s) de Castro Daire e Santa 

Comba Dão. Tem Acordo de Cooperação para 62 utilizadores, celebrado com o Centro Distrital de Viseu do ISS 

IP. 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS I  

É uma Resposta Social com uma estrutura destinada a desenvolver atividades para pessoas com deficiência 

grave ou profunda, a partir dos 16 anos. 

As atividades desenvolvidas, nesta Resposta Social, são organizadas de forma personalizada e organizam duas 

modalidades de intervenção: as atividades socialmente úteis e atividades ocupacionais que têm como objetivo, 

a criação de condições de equilíbrio físico e psicológico para que permitam aos clientes a sua valorização pes-

soal, dignificação humana e qualidade de vida. A equipa é constituída por Técnico de Serviço Social, Terapia 

ocupacional, Fisioterapeuta, Psicologia, Monitores, AEAPD´s.  Tem Acordo de Cooperação para 30 utilizadores, 

celebrado com o Centro Distrital de Viseu do ISS IP. 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS II 

É uma Resposta Social com uma estrutura destinada a desenvolver atividades para pessoas com deficiência 

grave ou profunda, a partir dos 16 anos. 

As atividades desenvolvidas, nesta Resposta Social, são atividades ocupacionais que têm como objetivo, a 

criação de condições de equilíbrio físico e psicológico para que permitam aos clientes a sua valorização pessoal, 

dignificação humana, bem-estar e qualidade de vida. A equipa é constituída por Técnica de Serviço Social, 
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Terapia ocupacional, Fisioterapeuta, Psicologia, Monitores, AEAPD´s. Tem Acordo de Cooperação para 28 uti-

lizadores, celebrado com o Centro Distrital de Viseu do ISS IP. 

LAR RESIDENCIAL 

Esta é uma Resposta Social com uma estrutura especifica, que visa proporcionar alojamento e todos os 

cuidados pessoais e AVD´s a pessoas com deficiência física e/ou psíquica, com carater temporario ou 

permanente, com idade igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente 

de residir no seu meio familiar normal, disponibilizando condições que contribuam para uma melhor qualidade 

de vida e integração social dos mesmos. 

É uma unidade que responde a pessoas com deficiência grave, que por diversas razões necessitam de uma 

resposta que não é possível assumir junto das suas famílias. Nesta Resposta Social, todo o apoio pode ser 

prestado com carácter temporário e/ou permanente. A equipa é constituída por Técnica de Serviço Social, Ani-

mador e AEAPD´s. Tem Acordo de Cooperação para 16 utilizadores, celebrado com o Centro Distrital de Segu-

rança Social de Viseu, ISS IP. 

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

O Centro de Recursos para a Inclusão é um serviço baseado em planos de ação anuais com Agrupamentos de 

Escolas de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Sátão, Santa Comba Dão e Vila Nova de 

Paiva na procura de promover a participação social, escolar e a vida autónoma dos alunos com deficiência ou 

incapacidade. Visa estabelecer uma relação dialética pessoa com deficiência ou incapacidade/meio ambiente 

que lhe permita otimizar as suas competências e proporcionar aos alunos com deficiência ou incapacidade a 

utilização de materiais adaptados de forma a potenciar as suas competências colaborando, ainda, no processo 

de transição para a vida pós-escolar destes alunos.  A equipa é constituída por Psicólogos, Terapeutas da fala, 

Fisioterapeuta e Psicomotricista, podendo ser alterado em cada ano letivo de acordo com as necessidades dos 

agrupamentos. 

CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE (CAVI)  

Visa disponibilizar um serviço gratuito de assistência pessoal de excelência às PCDI para a realização de 

atividades que, em razão das limitações decorrentes da sua interação com as condições do meio, não as possa 

realizar por si própria, intervindo sobre os fatores que potenciam a vida independente. A equipa é constituída 

por  2 técnicos, uma Técnica de Serviço Social com funções de coordenação e uma Psicologa. Para o serviço 

de assistencia pessoal o CAVI conta com uma bolsa de assistentes pessoais. 

Presta apoio  a 13 pessoas com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e é financiado pelo Programa 

Operacional –Inclusão Social e Emprego - Eixo Prioritário 3 -Promover a inclusão social e combater a pobreza 

e a discriminação - Tipologia: 3.18. – Modelos de Apoio à Vida Independente. 
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EQUIPAMENTO 2: OLIVEIRA DO CONDE 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS  

É uma Resposta Social, destinada a desenvolver atividades para pessoas com deficiência ligeira, moderada ou 

grave, a partir dos 16 anos de idade. Presta apoio à população dos concelhos a sul do distrito de Viseu. 

As atividades desenvolvidas, nesta Resposta Social, são organizadas de forma personalizada e têm como obje-

tivo, a criação de condições de equilíbrio físico e psicológico para que permitam aos seus clientes a sua valori-

zação pessoal, dignificação humana e maior qualidade de vida. A equipa Técnica é constituída por Técnico de 

Serviço Social, Técnico de Psicologia, Técnico de Reabilitação/Psicomotricidade, Animador Sociocultural, Mo-

nitor e AEAPD´s.  Possui Acordo de Cooperação para 30 utilizadores, celebrado com o Centro Distrital de Se-

gurança Social de Viseu, ISS IP. 

LAR RESIDENCIAL 

Esta é uma Resposta Social com uma estrutura especifica, que visa proporcionar alojamento e todos os 

cuidados pessoais e AVD´s a pessoas com deficiência física e/ou psíquica, com carater temporario ou 

permanente, com idade igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente 

de residir no seu meio familiar normal, disponibilizando condições que contribuam para uma melhor qualidade 

de vida e integração social dos mesmos. 

É uma unidade que responde a pessoas com deficiência grave, que por diversas razões necessitam de uma 

resposta que não é possível assumir junto das suas famílias.  

A equipa é constituída por um/a Diretor Técnico/Técnico Superior de Serviço Social, um Animador Sociocultural 

e Ajudantes de Estabelecimento de Apoio a Pessoas com Deficiência (AEAPD´s)..  

Possui Acordo de Cooperação para 15 utilizadores, celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social Viseu, 

ISS IP. 

EQUIPAMENTO 3: RESIDÊNCIA AUTÓNOMA 

A Residência Autónoma é uma Resposta Social, com um estabelecimento de alojamento temporário ou 

permanente destinado a pessoas com deficiência e incapacidade que, mediante apoio, possuem capacidade 

de viver de forma autónoma.  

Visa promover competências aos seus clientes, dando-lhes oportunidades de vivências de tarefas do quotidiano, 

tais como atividades de vida diária e quotidiana melhorando assim a sua qualidade de vida e também o 

desenvolvimento de comportamentos adequados para o convívio social e comunitário bem como o 

desenvolvimento de percursos profissionais.  Tem Acordo de Cooperação para 5 utilizadores, celebrado com o 

Centro Distrital de Viseu do ISS IP. 
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EQUIPAMENTO 4: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A Formação Profissional consiste num conjunto de atividades formativas que promovem às pessoas com defi-

ciência e/ou incapacidade a qualificação e a empregabilidade/inclusão em contexto de trabalho, dotando-as de 

competências profissionais, pessoais e sociais.  Os percursos desenvolvidos por este equipamento são: 1) Per-

cursos C que permitem aos formandos obterem uma qualificação profissional; 2) Percursos B, como base nos 

referenciais adaptados reconhecidos pela ANQEP e que permitem aos formandos obterem uma qualificação 

profissional e escolar de nível II e o 3º ciclo.  

Atualmente desenvolve as seguintes ações: 

Formação Inicial: Operador/a de Jardinagem, Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade, Carpinteiro/a de 

Limpos e Operador/a Agrícola e Agente de Geriatria.  

Formação Contínua: Aplicações Informáticas; Técnicas Administrativas; Técnicas de Carpintaria; Práticas de 

Jardinagem; Higiene e Produção Alimentar e Práticas Agrícolas. 

PROJETOS EM CURSO APROVADOS 

  

REFERÊNCIA DO 

PROJETO 
NOME DO PROJETO 

ENTIDADES FINANCIADORA/OR-

GANISMO INTERMÉDIO 

POISE-03-4639-

FSE-000812 
Parcerias para o Impacto – IIES Ria na Quinta 

Estrutura de Missão Portugal 

Inovação Social 

POISE-03-4639-

FSE-000517 
Programa de capacitação para o investimento social – IIES Ria na Quinta 

Estrutura de Missão Portugal 

Inovação Social 

POISE-03-4538-

FSE-000495 
Modelos de apoio à vida independente 

Instituto Nacional para a Reabili-

tação 

POISE-03-4229-

FSE-000302 

Inclusão ativa de população com deficiência/incapacidade - qualificação de 

pessoas com deficiência e ou incapacidade 
IEFP – Coimbra 

POISE-03-4229-

FSE-000222 

Inclusão ativa de população com deficiência/incapacidade - qualificação de 

pessoas com deficiência e ou incapacidade 
IEFP – Coimbra 

CENTRO-05-

4842-FEDER-

000213 

Remodelação/adaptação/modernização e ajustamento das infraestruturas em 

edifício destinado a centro de atividades 
FEDER 

- Incorpora Fundação la caixa 

2019-1-ES01-
KA204-065655 

 

Erasmus+ key action 2 cooperation for innovation and the exchange of good 
practices 

Strategic partnership in adult education project (KA204) – Sex in Life 

Agência nacional em Espanha / 

APCV é parceira 

0307/2021 Pontes para a inclusão / projeto de sensibilização para a inclusão da PDCI 
Instituto Nacional para a Reabili-

tação 
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CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA 

 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS COM FUNÇÕES DE DIREÇÃO TÉCNICA OU COORDENAÇÃO 
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4. ANÁLISE DO CONTEXTO (SWOT)  

O
ri
g
e
m

 e
x
te

rn
a

 

 Projetos de inovação social na área da deficiên-

cia; 

Elevada participação em uniões, federações e re-

des locais;  

Candidaturas a projetos; 

Quadro comunitário; 

Fundraising (Captação de recursos financeiros); 

Voluntariado; 

Modelo de apoio à vida independente.  

 

 Elevada dependência das organizações de eco-

nomia social a entidades financiadoras externas. 

Aumento da competitividade das organizações de 

economia social; 

Imprevisibilidade da continuidade de financia-

mento através do Quadro Comunitário 

Desconfiança generalizada das entidades financi-

adoras às entidades de economia social 

 

 

  

  Pontos Fortes  Pontos Fracos 

     

O
ri
g
e
m

 I
n
te

rn
a

 

 Equipa técnica com formação especializada na 

área da reabilitação da Pessoas com deficiência 

e incapacidade; 

Existência de uma rede de parceiros que contri-

buem para a inclusão; 

Trabalho em equipa multidisciplinar; 

Abrangência e continuidade dos serviços presta-

dos às pessoas apoiadas; 

Quadros de pessoal estáveis: 

Localização privilegiada das instalações; 

Intervenção centrada nas necessidades e expec-

tativas e interesses das pessoas apoiadas; 

Apresentação continua a programas de financia-

mento para desenvolvimento projetos de inova-

ção e de melhoria dos serviços prestados pela 

Instituição. 

 Falta de autonomia no desempenho das funções; 

Fraca divulgação da instituição na comunidade; 

Desmotivação dos colaboradores; 

Pouco investimento no desenvolvimento de com-

petências dos colaboradores; 

Fraca comunicação organizacional; 

Fraca imagem de marca e marketing da institui-

ção no exterior; 

Envelhecimento dos clientes, famílias e dos pró-

prios colaboradores; 

Receitas próprias – Fraca realização de ativida-

des que contribuam para a sustentabilidade orga-

nizacional. 

 

     

  Oportunidades  Ameaças 
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5. CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DAS INTERVENÇÕES  

RESPOSTAS SOCIAIS/SERVI-

ÇOS 
CARACTERIZAÇÃO CONSTRANGIMENTOS 

AÇÕES DE MELHO-

RIA/OPORTUNIDADES 

Ambulatório 

Eq.1 - Sede 

Apoio integrado entre família/cuida-

dores e equipa multidisciplinar e in-

terdisciplinar; Duração dos atendi-

mentos (50min); Tempo para feed-

back às famílias; Possibilidade de o 

cliente estar com dois técnicos em 

uníssono; Processo burocrático 

simplificado para os responsáveis; 

Disponibilidade para interligação 

escola-família- equipa médica 

A intervenção não poder ser efetuada 

logo nos primeiros anos de vida (0 

aos 6/7 anos). Envelhecimento das 

estruturas e dos materiais por des-

gaste. Rotinas incorporadas ao longo 

dos anos.  

Desenvolvimento de no-

vas abordagens na inter-

venção na área da reabili-

tação. Articulação com a 

escola e com a comuni-

dade. 

Centro Prescritor de Pro-

dutos de Apoio 

Eq.1 - Sede 

- Melhorar a qualidade de vida e 

promover autonomia. 

- Aquisição de produtos de apoio fi-

nanciados a 100% pela segurança 

social. 

- Processo bastante demorado e bu-

rocrático. 

- Lista de espera acentuada pelo re-

duzido número de centros prescrito-

res a nível nacional. 

- Existência de produtos de apoio que 

carecem de outros especialistas que 

não fazem parte da equipa, tornando 

inviável a prescrição de certos produ-

tos de apoio. 

N/A 

Lar Residencial  

Eq.1 - Sede 

Esta Resposta Social permite 

apoiar e solucionar alguns proble-

mas dos clientes mais dependen-

tes, em situação de saúde mais vul-

nerável, e, das suas famílias e/ou 

cuidadores. Pretende-se com este 

apoio dar continuidade à melhoria 

da qualidade de vida dos clientes, 

ao nível da melhoria do seu estado 

de saúde, ou à situação sociofami-

liar e também em situação social 

extrema. O cliente uma vez institu-

cionalizado possui um acompanha-

mento sistemático em todas as 

suas AVD. Pretende-se com este 

apoio aliviar as suas famílias, 

quando já não possuam capaci-

dade física ou outra, para poder cui-

dar do seu familiar. 

Limitações estruturais do atual Lar 

Residencial, constrangimentos gra-

ves existentes na Resposta atual, já 

identificados, pela gestão da APCV e 

pela entidade financiadora/regula-

dora   

 

Obras de melhoria das 

atuais instalações e 

Construção de Novo Lar 

Residencial para 30 cli-

entes. 

Centro de Atividades 

Ocupacionais I Eq.1 - 

Sede 

Apoiar e estimular os clientes num 

contexto dinâmico e em contexto de 

Atividades Ocupacionais e Ativida-

des Socialmente Uteis.. 

Desadequação das atividades ao 

novo paradigma das políticas publi-

cas de inclusão. Insuficiente adoção 

de atividades socialmente uteis e de 

experiências profissionais aos clien-

tes com maior autonomia. Existência 

Adequação do Centro de 
Atividades Ocupacionais 
(CAO) para Centro de 
Atividades e Capacitação 
para a Inclusão (CACI). 
Criação de uma unidade 
funcional para esta tipolo-
gia de clientes e ativida-
des nos termos do artigo 
8º da Portaria n.º 70/2021 
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RESPOSTAS SOCIAIS/SERVI-

ÇOS 
CARACTERIZAÇÃO CONSTRANGIMENTOS 

AÇÕES DE MELHO-

RIA/OPORTUNIDADES 

Apoiar clientes e famílias em situa-

ções sociais, quer ao nível de orien-

tação/encaminhamento para os 

serviços da comunidade. 

de um publico de clientes com um 

elevado grau de dependência. 

de 26 de março. 

Centro de Atividades 

Ocupacionais II  

Eq.1 - Sede 

Apoiar e estimular os clientes num 

contexto dinâmico e em contexto de 

Atividades Ocupacionais. 

Apoiar clientes e famílias em situa-

ções sociais, quer ao nível de orien-

tação/encaminhamento para os 

serviços da comunidade. 

Existência de um publico de clientes 

com um elevado grau de dependên-

cia, com salas distantes em termos 

de área.  

Adequação do Centro de 
Atividades Ocupacionais 
(CAO) para Centro de 
Atividades e Capacitação 
para a Inclusão (CACI). 
Criação de uma unidade 
funcional para esta tipolo-
gia de clientes e ativida-
des nos termos do artigo 
8º da Portaria n.º 70/2021 
de 26 de março. 

Intervenção Precoce na 

Infância I 

Eq.1 - Sede 

Quanto mais cedo se iniciar a inter-

venção maior é o potencial de de-

senvolvimento de cada criança; 

Possibilidade de proporcionar apoio 

e assistência à família nos momen-

tos mais críticos; A intervenção é 

realizada nos contextos de vida do 

cliente, nas suas rotinas; Trabalho 

de parceria com as famílias; Trans-

disciplinaridade; Articulação com os 

serviços da comunidade 

A intervenção no contexto de domicí-

lio pode ser interpretada como inva-

são de privacidade, por parte das fa-

mílias, levando a uma certa resistên-

cia por parte de algumas famílias. 

Necessidade de reforço de recursos 

humanos nas áreas de Terapia da 

Fala e Fisioterapia. 

 

 

Candidatura ao PRO-

COOP; 

Promoção de ações de di-

vulgação e sensibilização 

na comunidade relativa-

mente ao papel da RS IPI;  

Intervenção Precoce na 

Infância II 

Eq.1 - Sede 

Quanto mais cedo se iniciar a inter-

venção maior é o potencial de de-

senvolvimento de cada criança; 

Possibilidade de proporcionar apoio 

e assistência à família nos momen-

tos mais críticos; A intervenção é 

realizada nos contextos de vida do 

cliente, nas suas rotinas; Trabalho 

de parceria com as famílias; Trans-

disciplinaridade; Articulação com os 

serviços da comunidade. 

A intervenção no contexto de domicí-

lio pode ser interpretada como inva-

são de privacidade, por parte das fa-

mílias, levando a uma certa resistên-

cia por parte de algumas famílias. 

Distância geográfica, da população-

alvo, da sede da APCV 

Promoção de ações de di-

vulgação e sensibilização 

na comunidade relativa-

mente ao papel da RS IPI;  

Centro de Recursos para 

a Inclusão 

Eq.1 - Sede 

Parceiro especializado na resposta 

a alunos com restrições à aprendi-

zagem e participação em contexto 

escolar; 

Possibilidade de realizar apoios 

em contexto natural, com maior 

probabilidade de melhorar a capa-

citação dos intervenientes na ação 

educativa, pelo recurso a Atividade 

centrada na aprendizagem e roti-

nas da escola. 

Financiamento por parte da 

DGESTE insuficiente e incerto para 

as necessidades em cada ano letivo; 

Dispersão geográfica de profissio-

nais por vários Agrupamentos, com 

horários espartilhados e comparti-

mentados e que nem sempre alcan-

çam as 35 horas; 

Dificuldade de compreender o papel 

do CRI por parte de alguns Agrupa-

mentos. 

Maior articulação da ges-

tão da APCV com as di-

reções dos agrupamen-

tos de escola onde inter-

vêm.  

Centro de Apoio à Vida 

Independente 

Eq.1 - Sede 

Promover a auto- determinação e 

capacidade de tomada de decisão 

Projeto piloto. 

Mediação de relações interpessoais e 

laborais entre quem presta o serviço 

Avaliação de impacto e 

novo aviso de abertura de 

candidatura;  
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RESPOSTAS SOCIAIS/SERVI-

ÇOS 
CARACTERIZAÇÃO CONSTRANGIMENTOS 

AÇÕES DE MELHO-

RIA/OPORTUNIDADES 

da pessoa com deficiência ou inca-

pacidade, inclusão Social. 

Mudança de mentalidades da soci-

edade/ comunidade em geral. 

e o/a destinatário/a do mesmo e vice-

versa. 

Indefinição do financiamento para a 

continuidade destes centros. 

 

Incorpora 

Eq.1 - Sede 

O programa visa oferecer às empre-

sas uma alternativa de responsabili-

dade social empresarial em integra-

ção laboral, gerando maiores opor-

tunidades de emprego na empresa 

para as pessoas atendidas. Con-

tudo a empresa é também vista 

como um cliente e beneficiário do 

programa uma vez que lhe é ofere-

cida também um apoio na procura 

de candidatos com forte compo-

nente de motivação para o trabalho. 

Projeto com metodologias inovado-

ras que ainda não estão absorvidas 

na sociedade  

Avaliação de impacto; 

Promoção de ações de di-

vulgação junto da comu-

nidade e junto de parcei-

ros chave;  

Lar Residencial  

Eq.2 - Oliveira do Conde 

Esta Resposta Social permite apoiar 

e solucionar alguns problemas dos 

clientes mais dependentes, em situ-

ação de saúde mais vulnerável, e, 

das suas famílias e/ou cuidadores. 

Pretende-se com este apoio dar 

continuidade à melhoria da quali-

dade de vida dos clientes, ao nível 

da melhoria do seu estado de sa-

úde, ou à situação sociofamiliar e 

também em situação social ex-

trema. O cliente uma vez institucio-

nalizado possui um acompanha-

mento sistemático em todas as suas 

AVD. Pretende-se com este apoio 

aliviar as suas famílias, quando já 

não possuam capacidade física ou 

outra, para poder cuidar do seu fa-

miliar. 

N/A N/A 

Centro de Atividades 

Ocupacionais Eq.2 - Oli-

veira do Conde 

Apoiar clientes e suas famílias num 

contexto de melhoria sociofamiliar. 

Apoiar e estimular os clientes numa 

realidade dinâmica e em contexto de 

Atividades Socioculturais e Ocupa-

cionais. 

Apoiar clientes e suas famílias em 

situações sociais, quer ao nível de 

orientação/encaminhamento para 

os serviços existentes na comuni-

dade. 

Desadequação das atividades ao 

novo paradigma das políticas publi-

cas de inclusão. Insuficiente adoção 

de atividades socialmente uteis e de 

experiências profissionais aos clien-

tes com maior autonomia. Existência 

de um publico de clientes com um 

elevado grau de dependência 

Adequação do Centro de 

Atividades Ocupacionais 

(CAO) para Centro de Ati-

vidades e Capacitação 

para a Inclusão (CACI). 

Criação de uma unidade 

funcional para esta tipolo-

gia de clientes e ativida-

des nos termos do artigo 

8º da Portaria n.º 70/2021 

de 26 de março. 
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RESPOSTAS SOCIAIS/SERVI-

ÇOS 
CARACTERIZAÇÃO CONSTRANGIMENTOS 

AÇÕES DE MELHO-

RIA/OPORTUNIDADES 

Residência Autónoma 

Eq.3 

Os benefícios encontrados, para 

além de favorecer condições neces-

sárias para a participação e obten-

ção de qualificação profissional, 

com vista à integração profissional 

dos clientes, pretende também dina-

mizar um conjunto de atividades que 

promovem a aquisição de compe-

tências pessoais e sociais. 

As desvantagens encontradas, po-

dem estar associadas e eventuais di-

ficuldades que possam surgir no dia-

a-dia, resultantes da convivência en-

tre clientes com interesses e perso-

nalidades distintas. 

Promoção de ações de 

divulgação junto da co-

munidade; Articulação 

com outras respostas e 

serviços onde os clientes 

possam estar incluídos 

de forma a promover a 

inclusão social e domés-

tica;  

Formação Profissional 

Eq.4 

Bolsa de Formação, Subsídio de ali-

mentação, subsídio de transporte e 

subsídio de acolhimento (aplicável 

quando se verifica existência de fi-

lhos menores); 

Permite qualificar pessoas com 

baixa escolaridade (3ºCEB); 

Acompanhamento nas áreas de ser-

viço social, terapia ocupacional e 

psicologia; 

Apoio na integração no mercado de 

trabalho. 

Formação uniformizada que não vai 

de encontro à abordagem centrada 

na pessoa; 

Reduzida oferta de referenciais 

adaptados; 

Referenciais e guia de formação 

pouco flexíveis em questões de assi-

duidade; 

Certificação escolar limitada ao 

3ºCEB; alguma resistência por parte 

das empresas em enquadrar forman-

dos em formação prática em con-

texto de trabalho; 

Dependência Financeira; 

 

Promoção de ações infor-

mação e sensibilização 

junto da comunidade que 

evidenciam o potencial do 

público-alvo;  

Estabelecimento de par-

cerias com stakeholders 

que permitam a inclusão 

profissional (GIPs, Asso-

ciações empresariais, 

municípios, entre outros);  

Candidatura a novo pro-

jeto formativo;  

 

Para além dos instrumentos suprarreferidos e reflexão dos intervenientes, a instituição tem visitas de acompa-

nhamento, verificações no local e auditorias das entidades financiadoras/reguladoras, sendo que os relatórios 

destas ações de acompanhamento têm sido alvo de reflexão contínua e incorporadas nos planos de ação de 

melhoria do sistema de gestão da qualidade da Instituição. 
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6. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL 

E
IX

O
 

OBJETIVO ATIVIDADES/TAREFAS RESP. PRAZOS RECURSOS INDICADOR 
META 

2021 2022 2023 2024 

S
u
s
te

n
ta

b
ili

d
a
d
e
 d

a
 O

rg
a
n
iz

a
ç
ã
o

 

Maximizar os proveitos e racio-
nalizar os custos tendo em conta 
a envolvente económico-finan-

ceira 

 

Elaboração de relatórios periódicos 

Análise financeira e de afetação de custos. 

Medidas de otimização financeira 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Gestão de 
Projetos 

Direções e 
Coordenações 

Técnicas  

Trimestral 
Contabilista 
Certificada 

Rendimentos 
/Custos 

≥ 1% em rela-
ção a 2020 

≥ 1% em rela-
ção a 2021 

≥ 1% em rela-
ção a 2022 

≥ 1% em rela-
ção a 2023 

Taxa de con-
cretização or-

çamental 

Acima do valor 
de 2020 

Acima do valor 
de 2021 

Acima do valor 
de 2022 

Acima do valor 
de 2023 

Valores exe-
cutados/Valo-
res financia-

dos 

Acima do valor 
de 2020 

Acima do valor 
de 2021 

Acima do valor 
de 2022 

Acima do valor 
de 2023 

Criação/Dinamização de um nú-
cleo de voluntariado 

 

Recolha de áreas de intervenção possível de vo-
luntários 

Pesquisa de organizações comunitárias para di-
vulgação do projeto de voluntariado na APCV 

Criação/desenvolvimento de procedimentos e re-
gistos associados (ex.: projeto do voluntário) 

Desenvolvimento do processo de acolhimento 
do voluntário 

Formulação do projeto de inovação associado 
Operacionalização do voluntariado 

Direção 

 Diretor de 
Serviços 

Responsável 
do Voluntari-

ado 

 

 

 

Dez. 2021 

 

 

 

Dez. 2021 

 

 

Em contínuo 

Entidades ex-
ternas/parcei-

ras 

Nº de voluntá-
rios 

≥1 ≥ 5 ≥ 7 ≥10 

Rentabilizar o legado de Boa Al-
deia 

 

Elaboração esboço de estudo de mercado/viabi-
lidade económico 

Análise do enquadramento para potenciais can-
didaturas / investidores 

Direção 

Diretor de ser-
viços  

Contabilista 
Certificada 

Consultoria 
externa 

Em contínuo 

Investidores 

Sociais, Asso-

ciações de de-

senvolvimento 

local e empre-

sariais, Fundos 

Comunitários 

% de execu-
ção do estudo 

- 50% 75% 100% 

Responder às necessidades dos 
clientes e famílias mediante o 

alargamento de resposta de Lar 
residencial. 

 

Análise da resposta à candidatura ao PARES 
3.0. 

 

De acordo com a resposta, implementação do 
projeto 

Direção 

Diretor de ser-
viços 

Saída dos re-
sultados 

 

Dez. 2024 

Contabilista 
Certificada, 
empresa ex-
terna/consul-
toria, diretor 

técnico, clien-
tes e trabalha-

dores 

% de execu-
ção do projeto 

Início do pro-
jeto 

25% 68% 100% 

Implementar estratégia de Fun-
draising - angariação de donati-

vos 

 

Definição de estratégias de angariação de fun-
dos e respetivo plano de ação para a organiza-

ção. 

 

Implementação das estratégias planeadas 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

 

Dez. 2021 

 

Em contínuo 

Contabilista 
Certificada 

Fundos  

angariados 

Elaboração de 
template de 
Plano de an-
gariaçao de 

fundos 

83.614,78€ 35000€ 40000€ 

Autofinancia-
mento 

≥10,4% ≥11% ≥11,5% ≥12% 

Captação de novas fontes de fi-
nanciamento / Novos e outros 

serviços 

 

Reuniões com entidades financiadoras e Parcei-
ros Sociais 

Análise de propostas/áreas de financiamento pri-
oritário 

Candidatura/implementação de projetos 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Gestão de 
Projetos 

Em contínuo 

Contabilista 
Certificada 

Entidades fi-
nanciadoras 

Parceiros so-
ciais 

Valores finan-
ciados/cliente 

≥ 6000€ ≥ 8000€ ≥ 9000€ ≥ 10000€ 

Analisar comparativamente os 
indicadores financeiros chave 

entre respostas sociais e servi-
ços. 

 

Relatório trimestral contabilístico. 

Benchmarking interno de indicadores financei-
ros. 

 

Definição de ações em função dos resultados 

Diretor de 
Serviços 

Contabilista 
Certificada 

 

 

Trimestral 

 

Em contínuo 

Diretores/as 
Técnicos/as 

E coordena-
dores 

Desvio médio 
entre respos-

tas sociais 
Inferior a 2020 Inferior a 2021 Inferior a 2022 Inferior a 2023 

Melhorar a satisfação das partes 
interessadas 

 

 

Implementar a avaliação da satisfação 

Analisar reclamações e sugestões 

 

Definir e implementar ações para melhoria dos 
aspetos impactantes na satisfação 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Direções e 
Coordenações 

Técnicas 

 

Anual 

Em contínuo 

 

Em contínuo 

 

A identificar 
de acordo 

com as neces-
sidades 

%satisfação 
clientes 

86,8 86,9 87 87.1 

%satisfação 
RH 

70% 70,1 70.2 70.3 

%satisfação 
parceiros 

95% 95.1 95.2 95.3 

% satisfação 
famílias 

86,6 86.7 86.8 86.9 

Promover e divulgar a Instituição 
e seus serviços com carater es-

truturado 

 

Elaboração de Plano de marketing 

 

Implementação das ações definidas 

Diretor de 
Serviços 

Gestão de 
Projetos 

Dez. 2021 

 

De acordo 
com o plano 

--- 
% média de 
execução 

plano de MKT 

Plano de MKT 
elaborado 

25% 75% 100% 

Transição/Adaptação de 
CAO´s para CACI´s 

Adequação dos espaços, recursos, atividades 
e outros requisitos nos termos da Portaria n.º 

70/2021 de 26 de março. 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Direções e 
Coordena-
ções Técni-

cas 

De acordo 
com o pre-

visto na 
Portaria  

Equipas 

Consultado-
ria, fundos 
comunitá-

rios  

% de exe-

cução 

Elaboração 
de plano de 

transição 
75% 100% - 
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E
IX

O
 

OBJETIVO ATIVIDADES/TAREFAS RESP. PRAZOS RECURSOS INDICADOR 
META 

2021 2022 2023 2024 

Q
u
a
lid

a
d
e
 d

e
 i
n
te

rv
e
n
ç
ã
o

 

Aumentar a eficácia dos percur-
sos formativos 

Monitorização dos percursos formativos 

Diretor de 
Serviços  

Coordenação  

Em contínuo 
Equipa do 

Equipamento 
4  

Taxa de certi-
ficação dos 
formandos 

≥ 73% ≥ 74% ≥ 75% ≥ 75% 

Alargamento da equipa de Inter-
venção Precoce na Infância I 

(117) 

Reforço da necessidade à entidade financiadora 
(contactos) – Candidatura PROCOOP 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Dez. 2023 

Coordenadora 
do IPI  

Contabilista 
Certificada  

Candidatura  25% 75% 100% - 

Reforço de atividades de ben-
chmarking e benchlearning  

(Todas as atividades relacionadas 
com Parcerias, Participação, Aborda-
gem centrada na pessoa, Abrangên-

cia, Melhoria Contínua) 

Participação nas reuniões da FORMEM 

Definição de 2 indicadores para cada critério 

Recolha de dados internos 

Escolha das instituições para comparação 

Comparação de valores 

Promoção de encontros/visitas para benchlear-
ning 

Definição de ações de melhoria 

Diretor de 
Serviços 

 Gestor da 
Qualidade  

 Direções e 
Coordenações 

Técnicas 

Em contínuo 

Entidades ex-
ternas 

 

FORMEM 

Nº de melho-
rias imple-
mentadas 

≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

Reforço das atividades de inclu-
são 

Recolha de sugestões com clientes e famílias 
para identificação de áreas potenciadoras da in-

clusão 

Planeamento e promoção a participação dos cli-
entes das várias respostas sociais nas festivida-
des da comunidade, nos dias reconhecidos lo-

cal, nacional e internacionalmente 

Promoção de projetos que promovam a inclusão 
e interação social 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Direções e 
Coordenações 

Técnicas 

Em contínuo 

 

Entidades par-
ceiras 

N.º de clientes 

integrados em 

atividade de e 

na comuni-

dade 

78 80 90 100 

N.º clientes in-

tegrados nas 

atividades de 

interação na 

instituição 

100 120 150 180 

Melhorar a Qualidade de vida 
dos clientes 

Avaliação, admissão ou encaminhamento de 
candidatos/as  

Envolver clientes e famílias no desenvolvimento 
do plano individual 

Garantir a participação, conhecimento e entendi-
mento dos clientes e famílias relativamente aos 

planos definidos 

Ajustar os planos em conformidade com os 
acompanhamentos 

Efetuar a medição da qualidade de vida através 
da aplicação de escalas 

Analisar a evolução das necessidades dos clien-
tes e famílias por forma a ajustar as interven-

ções 

Análise de sugestões, reclamações e resultados 
dos inquéritos de satisfação 

Definição de ações a implementar em função 
dos resultados obtidos, em conformidade com a 

missão, visão e valores da instituição 

Acompanhamento das ações definidas 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Direções e 
Coordenações 

Técnicas 

Em contínuo 
Entidades par-

ceiras 

% de concreti-

zação do PI  
≥ 65 ≥ 82.3 ≥ 82.4 ≥ 82.5 

% de expetati-

vas concreti-

zação nos PI 

≥ 65 ≥ 70‘ ≥ 72 ≥ 75 

% obtida na 

questão “sa-

tisfação das 

pessoas apoi-

adas sobre a 

forma como a 

instituição 

contribui para 

a melhoria da 

sua qualidade 

de vida" 

≥ 65% ≥ 70‘% ≥ 75% 77,5% 

Reforço da participação das par-
tes interessadas 

Levantamento de sugestões com clientes e famí-
lias para fomento de atividades conjuntas 

Levantamento de áreas potenciais para evolver 
parceiros da comunidade - sugestões de colabo-

radores e clientes 

Contacto com parceiros potenciais para solicitar 
participação 

Sensibilização às famílias para reforço da partici-
pação 

Reformulação de estratégias no que diz respeito 
à logística (presencial ou à distância) - em fun-
ção do contexto (modelos à distância, fomento 
da participação da família através do retorno de 
atividades, etc, articulação com parceiros para 
garantia da segurança nas instalações, etc). 

Direção 

Diretor de 
Serviços 

Direções e 
Coordenações 

Técnicas e  

Em contínuo 
Entidades par-

ceiras 

Resultados 

dos questio-

nários de sa-

tisfação 

74% 75% 75,5% 76% 

Tx de partici-

pação em reu-

niões 

75% 76% 77% 78% 
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OBJETIVO ATIVIDADES/TAREFAS RESP. PRAZOS RECURSOS INDICADOR 
META 

2021 2022 2023 2024 

E
n
v
o
lv

im
e
n
to

 c
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u
n
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d
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Envolver a APCV em projetos 

na comunidade 

Participação em ações na comunidade 

 

Diretor de 

Serviços  

Direções e 

Coordena-

ções Técni-

cas 

Em contínuo Parceiros 

Número de 

participações 

em ações da 

comunidade 

≥ 1 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 

Identificação de potenciais projetos 

Análise de aplicabilidade e formalização de 

candidaturas 

Análise de resultados 

Distribuição de responsabilidades  

Diretor de 

Serviços 
Em contínuo Parceiros 

Nº de proje-

tos em candi-

datura e exe-

cução 

≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥4 

Dar a conhecer o trabalho de-

senvolvido pela associação nas 

diversas respostas sociais e 

serviços (Open Days) 

 

Elaboração de um programa de atividades que 

englobem no mínimo uma atividade por res-

posta social e serviço da organização 

Divulgação do “Open Days” na comunicação 

social 

Execução do programa de atividades 

Diretor de 

Serviços 

Gestão de 

Projetos 

 Direções e 

Coordena-

ções Técni-

cas 

Em contínuo Parceiros 
Nº de partici-

pantes 
-  ≥ 260 ≥ 270 ≥ 280 

Realizar eventos que tenham 

impacto no âmbito da socie-

dade (responsabilidade social). 

Planeamento (reuniões) e execução de eventos 

Diretor de 

Serviços 

 Direções e 

Coordena-

ções Técni-

cas 

Em contínuo 

Equipas de 

todas as 

Respostas 

Sociais e 

Serviços 

Nº de even-

tos Realiza-

dos 

≥ 1 

 

 

≥ 2 

 

 

≥ 3 

 

 

≥ 4 

Aumentar a participação da or-

ganização em todos os secto-

res da sociedade, contribuindo 

para a construção de redes 

mais inclusiva 

Participação ativa da organização em estrutu-

ras federativas e Grupos de Trabalho das Fe-

derações; 

Direção 

Diretor de 

Serviços  

Direções e 

Coordena-

ções Técni-

cas 

Em contínuo 
Instituição e 

Parceiros 

Taxa de Par-

ticipação em 

reuniões Fe-

derações 

≥75% ≥76% ≥77% ≥78% 

Participação em reuniões do Conselho Local de 

Ação Social de Viseu e de Santa Comba Dão 

Taxa de Par-

ticipação nas 

reuniões 

convocadas 

pelos CLAS 

≥75% ≥76% ≥77% ≥78% 

Promover uma imagem que re-

force a marca da APCV na eco-

nomia social 

 

Elaboração de maquete para uma newsletter 

da organização 

Diretor de 

serviços 

Gestão de 

Projetos 

Em contínuo 
Diretores téc-

nicos 

N.º de publi-

cações 

Elaboração 

de maquete 
≥ 6  ≥ 9 mensal 

Dinamizar o site organizacional 
N.º de publi-

cações 

≥ ano de 

2020 

≥ ano de 2021 ≥ ano de 

2022 

≥ ano de 

2023 

Reforçar as parcerias na comu-

nidade 

Análise das necessidades de parcerias para ir 

ao encontro de necessidades concretas dos cli-

entes 

Pesquisa de parceiros 

Contacto e análise da parceria 

Acordo de condições 

Integração dos parceiros nas atividades 

Direção, Di-

retor de Ser-

viços  

Direções e 

Coordena-

ções Técni-

cas 

Em contínuo Parceiros 

n.º de parce-

rias envolvi-

dos na pres-

tação de 

apoios 

≥ ano de 

2020 
≥ ano de 2021 

≥ ano de 

2022 

≥ ano de 

2023 

Aumentar a visibilidade 

dos serviços prestados pela Or-

ganização e dos Impactos na 

sociedade. 

Aplicação do estudo do impacto e Análise Re-

sultados do estudo do Impacto. 

Direção 

 Diretor de 

Serviços  

Gestão de 

Projetos e 

Equipas 

Em contínuo 
Equipa téc-

nica CAVI  

Estudo do 

Impacto 

Relatório do 

Estudo do 

Impacto 

Capacitação 

Gestão Avali-

ação do Im-

pacto 

Aplicação do 

estudo de Im-

pacto 

Aplicação 

do estudo 

de Impacto 

Análise dos 

Resultados 

do estudo do 

Impacto. 
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OBJETIVO ATIVIDADES/TAREFAS RESP. PRAZOS RECURSOS INDICADOR 
META 

2021 2022 2023 2024 

In
o
v
a
ç
ã
o
 e

 d
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v
o
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n
to

 o
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a
n
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a
c
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n
a
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Promover a Inovação e Empreendedo-

rismo Social 

Consolidar uma estratégia de marketing 

que promova os serviços, respostas e 

produtos da organização. 

Consultoria para encontrar novas 

parcerias e formação da equipa 

IIES 

Consultoria Estratégica e elabora-

ção do Plano de Comunicação e 

Marketing da IIES 

 

Diretor de servi-

ços  

Gestão de pro-

jetos 

Em contínuo  

Equipa do 

projeto, Con-

sultores; For-

madores; 

POISE 3.33 - 

Programa de 

Parcerias 

para o Im-

pacto 

 

Produtos 

IIES: 

Plano de par-

cerias 

Manual de 

procedi-

mento de 

culturas 

(agrícolas) 

Plano de co-

municação e 

marketing 

Execução 

dos produtos 

Implementação 

de planos   

 

Taxa de 

Concretiza-

ção de Pla-

nos 

- 

Ajustar o Sistema de gestão da quali-
dade da APCV ao EQUASS 2018 

Autorregulação da organização 

Formação/sensibilização para o 
Modelo EQUASS 2018 

Promoção do envolvimento dos co-
laboradores 

Implementação de atividades de 
benchmarking 

 
 Revisitar processos chave e de gestão na procura de ganhos de 
eficiência operacional 

 

Autoavaliação 

Revisão do sistema 

Acompanhamento das auditorias 

externas 

Direção 

Diretor de Ser-
viços 

Gestão da Qua-

lidade 

Em contínuo 

Entidade 

consultora 

externa, to-

dos colabo-

radores, par-

ceiros 

Resultado 

auditoria 
- 

Cumprimento 

Assurance 
- 

Cumprimento 

Assurance 

Incrementar a partilha de boas práticas 

com instituições de referência. 

Participação no grupo do Norte de 

Benchmarking (Formem) 

Diretor de Ser-

viços  

Gestão da Qua-

lidade 

Em contínuo 

Gestor da 

qualidade, 

Equipas 

Taxa de par-

ticipação nas 

reuniões de 

benchmar-

king (For-

mem) 

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 85% 

Diversificar as áreas formativas do 

equipamento 4 – Formação Profissional 

Proceder à certificação de novas 

áreas de formação estratégica no 

âmbito da QPDI; proceder à adap-

tação de referências de formação 

de Nível B para nível C; 

Direção, Diretor 

de Serviços, 

Coordenação 

Em contínuo 

Equipa téc-

nico-pedagó-

gica; 

DGERT; 

IEFP; FOR-

MEM; 

Número de 

áreas certifi-

cadas  

 

- ≥ 1 

Manter 

áreas certifi-

cadas 

Manter áreas 

certificadas 

Implementar novos mecanismos moti-

vantes de desenvolvimento e reconhe-

cimento dos colaboradores 

Revisão do sistema de avaliação 

de desempenho (SAD) e criar um 

plano de benefícios associado 

Direção Em contínuo 
Todos os co-

laboradores 

Taxa de im-

plementação 

e revisão do 

SAD  

50% 100% - - 

Rever fluxos e canais existentes de co-

municação interna procurando imple-

mentar ferramentas mais modernas e 

ágeis para a estrutura da organização 

 

Elaboração de Plano de Comunica-

ção organizacional Interno e Ex-

terno 

Diretor de Ser-

viços, Gestão 

da Qualidade 

Em contínuo 

Diretor de 

Serviços, Di-

retores/as 

Técnicos/as 

e Coordena-

dores/as 

Taxa de im-

plementação 

Plano de co-

municação 

50% 100% - - 

Diversificar e melhorar os serviços 

prestados de forma inovadora 

Elaboração/Concretização projetos 

de inovação e ou de melhoria 

Diretor de Ser-

viços 

Direções e Co-

ordenações 

Técnicas 

Em contínuo 
Equipas Mul-

tidisciplinares 

Nº de Proje-

tos de Inova-

ção/melhoria  

≥ 1 ≥2  

 

 

≥3  

 

 

≥4  

Aperfeiçoamento e valorização das 

competências dos colaboradores  

Elaboração e Execução dos Planos 

de Formação 

Direção 

Diretor de Ser-

viços 

Direções e Co-

ordenações 

Técnicas 

Em contínuo 

Colaborado-

res, Entidade 

consultora e 

entidade for-

madora ex-

terna 

% de colabo-

radores en-

volvidos na 

formação 

 

Definição do 

modelo 
≥50% ≥75% ≥80% 

Implementar/rever sistemas de 

monitorização de equipamentos. 

Revisão da gestão administrativa, 

de equipamentos e das infraestru-

turas 

Melhoria dos processos da gestão 

administrativa, de equipamentos e 

das infraestruturas 

Direção 

Diretor de Ser-

viços 

Chefe de divi-

são 

Em contínuo 

Diretor de 

serviços, Di-

retores Téc-

nicos, Depar-

tamento de 

Compras, 

HSST, Prote-

ção civil  

N.º de siste-

mas de me-

lhoria imple-

mentados 

- ≥3 ≥3 ≥3 
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OBJETIVO ATIVIDADES/TAREFAS RESP. PRAZOS RECURSOS INDICADOR 
META 

2021 2022 2023 2024 

Adequação do organigrama às necessi-

dades da organização promovendo a 

delegação de responsabilidades e dimi-

nuir a resistência à mudança na organi-

zação 

Capacitação em Gestão 

Revisitar o organigrama 

 numa lógica de  eficiência 

Direção Dez 2021 

Diretor de 

Serviços 

Diretores 

Técnicos 

Chefias 

Organigrama 

aprovado 

Revisão e 

aprovação do  

Organograma 

- - - 

Diligenciar no sentido de dar continui-

dade ao CAVI 

 

Apresentar candidaturas para finan-

ciamento/pedidos de alteração ou 

para criação de resposta social 

Direção 

Diretor de Ser-

viços  

Gestão de Pro-

jetos  

Em contínuo 

Diretor de 

serviços, 

gestora de 

projetos e 

coordena-

dora 

N.º de ações 

a implemen-

tar para a 

continuidade 

≥1 ≥1 ≥1 - 

Promover projetos de inovação e me-

lhoria da qualidade de vida e inclusão 

social da pessoa com deficiência e/ou 

incapacidade com caráter inovador e 

pontual, não enquadrado nas ativida-

des tipificadas, ao abrigo de organis-

mos financiadores nacionais e interna-

cionais. 

Elaboração e submissão de candi-

daturas ao abrigo de diversos orga-

nismos financiadores de acordo 

com as necessidades da instituição 

à data de abertura das candidatu-

ras (por ex. INR, BPI CAPACITAR, 

Fidelidade Comunidade, ERA-

MUS+, POISE, Portugal 2030, 

PRR) 

 

Direção 

Diretor de Ser-

viços 

Em contínuo  

Gestão de 

Projetos e 

Diretores 

Técnicos das 

respostas so-

ciais 

Taxa de can-

didaturas 

submetidas  

÷  

aprovadas 

- ≥50% ≥50% ≥50% 

 

 

 

 

Aprovado em Reunião de Direção a 11 de novembro de 2021 

Procedimentos 
institucionais e de gestão 
de serviços e 
administrativos, 
infraestruras, serviços e 
património 21-24 

Portaria nº 70/2021 que define a transição dos CAO para CACI (remodelação do funcionamento e infraestruturas)

Manutenção e conservação do património doado de Boa Aldeia 

Formação de ativos / sistema de avaliação  

Revisão de CAE - Setor Agrícola  

Sustentabilidade ambiental e transição digitial 

Projetos prioritários a 
concorrer 21-24 

Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade e Centro de Recursos  

PARES 3.0 - Construção de “Lar residencial integrado quinta do alter e patarrego”

Projetos de investimento de forma a potencializar o legado de Boa Aldeia (Exploração agrícola, Turismo Acessível, Turismo de Saúde ou outros) 

Modelo de Apoio à Vida Independente 

Programa de Financiamento a Projetos do INR 

Projetos pontuais como Fidelidade Comunidade, BPI capacitar, Fundação Calouste Gulbenkian e outros

Certificações prioritárias 
em curso ou para 
renovação 21-24

Marca Entidade Empregadora Inclusiva (IEFP) 1º semestre 2023 

Auditoria externa para renovação da Certificação Equass Assurance 1º semestre 2022 

Acreditação Erasmus +  e obtenção do Selo de Qualidade do Corpo Europeu de Solidariedade 

Processo de transição de produção integrada para produção biológica ou utilização de métodos mais sustentáveis e amigos do ambiente  


