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1. Introdução 
 
A elaboração de um Plano Estratégico de uma Organização é um dos momentos mais 
importantes da sua vida: é o pensar da organização como um todo, com perspectiva de futuro; 
é o culminar de todo um trabalho de reflexão e de interiorização desta sobre o seu 
funcionamento, sobre as suas práticas e sobre os seus projectos; é reflectir sobre a filosofia de 
base que a sustenta diariamente - missão, visão, valores. 
 
Atendendo ao facto de tal plano não ter sido discutido com a devida amplitude no tempo 
necessário por um lado, e o facto de ser de toda a conveniência, tendo em conta a aderência à 
realidade envolvente sempre em mudança, rever e repensar continuamente o mesmo, 
apresenta-se o plano em vigor e no início do ano – primeiro trimestre, revê-se e complementa-
se no sentido de melhorar e adaptar melhor à realidade o plano estratégico para quatro anos: 
2017-2020 e o programa de ação para 2017. 
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2. APPACDM de Aveiro – Momento Atual 
 
A APPACDM de Aveiro foi a 13ª Delegação a ser formada, encontrando-se em funcionamento 
desde 1986, num edifício gentilmente cedido pela Câmara Municipal desta cidade. Em 1991 
transfere o Centro de Actividades Ocupacionais e respectiva sede para instalações sitas em 
Azurva, freguesia de Eixo, Aveiro. Em 05 de Fevereiro de 2000, esta Associação autonomiza-
se, passando ela própria a ser Pessoa Colectiva e titular de todo o património da antiga 
Delegação de Aveiro. O Registo no Livro das Associações de Solidariedade Social foi lavrado 
pela inscrição nº 41/2002 a fls 67 vº, 68 e 68vº do livro nº 9, publicado em DR a 22 de Junho de 
2002. 
 

2.1 Respostas 
As respostas atuais da APPACDM de Aveiro são: 
 
Centro de Atividades Ocupacionais - CAO  
Estrutura destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência mental, 
com idades superiores a 18 anos e cujas capacidades não lhes permitem a passagem a uma 
formação profissional e/ou emprego protegido. Apoia presentemente 60 pessoas.  
 
Tem essencialmente fins terapêuticos e de bem-estar com os quais se pretende assegurar 
condições de equilíbrio físico e psicológico. Sempre que possível são desenvolvidas tarefas 
simples, de carácter produtivo, socialmente úteis, eventualmente desenvolvidas no exterior da 
associação.  
 
Lar Residencial 
Estrutura de apoio a pessoas desprovidas de retaguarda familiar e sem possibilidades de 
integração em famílias de acolhimento, num contexto de personalização e individualização do 
apoio prestado. Atualmente acolhe 38 residentes, distribuídos pelos Lares de São Bernardo, 
Santiago e Costa do Valado. 
  
Tem como objetivo proporcionar ao cliente condições condignas de habitabilidade que lhe 
garanta uma vida confortável, no respeito pela sua independência, dar seguimento aos 
programas individuais de intervenção de cada cliente, delineados na valência onde se encontra 
integrado durante o dia, contribuir para o processo de autonomia, responsabilidade cívica e 
combater o isolamento e a marginalização; 
 
Formação Profissional  
Curso de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade, serviço desenvolvido no âmbito do POISE 
– Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Tipologia 3.01- Qualificação de Pessoas 
com Deficiência e/ou Incapacidade. Podem ser admitidos jovens, com deficiência mental 
ligeira, com necessidades educativas especiais e/ou problemas de comportamento.  
 
São desenvolvidas um conjunto de ações orientadas para o aumento de competências 
pessoais, relacionais e técnicas que visam potenciar a empregabilidade e incentivar a inserção 
económica e social. 
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2.2 População Alvo 
Estatutariamente os destinatários dos serviços prestados pela APPACDM de Aveiro são 
cidadãos com deficiência mental e respectivas famílias. Presentemente a distribuição por 
resposta social/serviço é a seguinte: 
 

Resposta Social/Serviço 
Nº de Clientes 

Directos 
Designação Estrutura 

CAO 60 Centro de Azurva 

Lar Residencial 

9 Lar de Santiago 

10 Lar de S. Bernardo 

19 Lar da Costa do Valado 

Formação Profissional 10 Centro de Azurva 

 
 

2.3 Recursos Humanos: 
 
O quadro de pessoal da APPACDM de Aveiro, relativamente às respostas sociais de CAO, 
Formação Profissional e Lares residenciais, é constituído pelos seguintes elementos: 
 

Categoria Profissional Nº Trabalhadores 

Directora Técnica de CAO/Psicóloga 1 

Director Técnico de Lar Residencial/Técnico Serviço Social 

Social 

1 

Técnico Serviço Social 1 

Psicóloga  1 

Técnica Superior Educação Especial e Reabilitação  1 

Técnica Superior Animação Sociocultural 1 

Fisioterapeuta 1 

Escriturária 1 

Despenseira 1 

Monitores 4 

Formadores 2 

Ajudantes de Acção Educativa 7 

Motorista 2 

Cozinheira 3 

Trabalhador Auxiliar (serviços Gerais) 3 

Encarregada de Lar 1 

Ajudante de Acção Directa 20 
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Médico (avença) 1 

Enfermeira (avença) 1 

Técnico Oficial de Contas (avença) 1 

Jurista (avença) 1 

 
 

2.4 Recursos da Comunidade: 
 
Para a persecução dos objectivos estatutários e tendo em vista a melhoria continua dos 
serviços prestados a Associação estabeleceu parcerias / protocolos formais e informais com 
outras entidades existentes na sua área de abrangência, nomeadamente: 
 

Entidade Objectivo 

Santa Casa Misericórdia Aveiro Fornecimento Refeições ao domicílio - Lar São Bernardo e 
Santiago (Domingos e feriados) 

Santa Casa Misericórdia Aveiro Tratamentos Fisioterapia em meio Aquático 

AEVA - Escola Profissional Aveiro Formação em Contexto de Trabalho dos alunos EPA 

BAnco Alimentar Contra a Fome Entrega de bens alimentares para consumo na Instituição / 
Famílias 

Quinta Pedagógica - Associação 

Regresso à Terra 
Desenvolvimento Hipoterapia e Equitação Terapêutica 

Câmara Municipal Albergaria-a-Velha Autorização Utilização Piscina Municipal de São João 
Loure e cedência de um professor de Natação 

Administração Regional Saúde do 
Centro - ARS 

Cedência e Utilização de Impressos de Requisição de 
Medicamentos e Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica - Residentes  

Universidade de Aveiro Programas de Formação ao nível de estágios clínicos dos 
alunos da Escola Superior de Saúde 

Universidade de Aveiro 
Formação em contexto de Trabalho - alunos curso Técnico 
Superior Profissional em assistentes Pessoais e de 
Geriatria 

Instituto Reinserção Social Prestação de trabalho a favor da comunidade e 
substituição por trabalho 

Instituto da Segurança Social, I.P. Protocolos Cooperação - CAO e Lar Residencial 

Escola Superior Tecnologia da saúde do 

Porto 

Desenvolvimento de Estágios / Educação clínica e 
Projectos de Mestrado 

Rede Social de Aveiro Elaboração Diagnóstico Social / Plano Desenvolvimento 
Social do Concelho de Aveiro e  Plano Acção 2015 - 2017  
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Rede Solidária (UMIC) 
Disponibilização de acesso Internet, disponibilização de 
conteúdos institucionais 

Fundação PT Equipamentos e software  

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE Consultas de estomatologia para clientes da APPACDM. 

IEFP Aveiro  Desenvolvimento medida Estágio Emprego 

IEFP Coimbra 
Desenvolvimento formação profissional para pessoas com 
deficiência 

Rota da Luz 
venda à consignação, de merchandising de peças 
produzidas por utentes da APPACDM 

Bombeiros Velhos de Aveiro 
Integração de utente na empresa, no âmbito das 
Actividades Socialmente úteis 

Centro Paroquial de S. Bernardo 
Integração de utente na empresa, no âmbito das 
Actividades Socialmente úteis 

Bosch Termotecnologia SA 
Integração de utente na empresa, no âmbito das 
Actividades Socialmente úteis 

Centro Infantil Aveiro 
Integração de utente na empresa, no âmbito das 
Actividades Socialmente úteis 

Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 249 - Aveiro 

Desenvolvimento de actividades lúdicas, recreativas e/ou 
desportivas, nas quais participarão utentes da APPACDM 

Caritas de Aveiro 
Integração de utente na empresa, no âmbito das 
Actividades Socialmente úteis 

ERSUC Recolha de garrafas com tampa PET, para aquisição de 
ajudas técnicas 

Sociedade Musical Santa Cecília Desenvolvimento da actividade de música 

Rancho Folclórico do Baixo Vouga Desenvolvimento da actividade de dança folclórica 
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3. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade da 
Organização 

 

3.1 Visão 
Ser uma organização dinâmica e de referência, reconhecida pela promoção da qualidade de 
vida das pessoas com deficiências ou incapacidades. 
 

3.2 Missão 
Promover a autonomia e bem-estar das pessoas com deficiências ou incapacidades. 
 

3.3 Valores 
Ética: Respeito pela dignidade do cliente e das famílias. 
 
Rigor: Basear as decisões em factos, planeando a execução dos serviços de forma a atingir os 
objectivos de forma eficiente. 
 
Inovação: Antecipar as necessidades dos clientes adaptando e desenvolvendo novas soluções 
 
Dedicação: Proactividade no desempenho das funções, assumindo uma postura empática e 
assertiva. 
 
Cooperação: Partilha de saberes e recursos, internamente e externamente, na busca de 
soluções mais adequadas às necessidades e expectativas das partes interessadas. 
 

4. Políticas da Organização 

4.1 Política da Qualidade 
 Melhorar as competências dos colaboradores, motivando e envolvendo toda a 

organização no Sistema de Gestão da Qualidade e na melhoria contínua. 

 Robustecer o sistema de gestão das infra-estruturas e equipamentos de forma a torná-
los adequados às necessidades dos clientes e colaboradores 

 Melhorar a comunicação com as Partes Interessadas, promovendo canais de troca de 
informação. 

 Promover ligações institucionais com Parceiros actuais e potenciais, estabelecendo 
parcerias formais. 

 Reforçar a responsabilidade social da instituição, promovendo e divulgando boas 
práticas. 

 Melhorar a Satisfação dos clientes, inovando na prestação do serviço. 
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4.2 Política de Recursos Humanos 
Os colaboradores da APPACDM de Aveiro são considerados peças fundamentais para o 
cumprimento da Missão da instituição e para garantir que a sua Visão se tornará efectiva. 
Assim, para além das práticas de rigor e avaliação implementadas, foram definidas políticas 
específicas que espelham a orientação da Direcção e que pretendem ser os modelos de 
actuação na nossa organização. 
 

Recrutamento e Selecção de Colaboradores: 
 

 Escolher os colaboradores com base nas necessidades detectadas na instituição e nas 
suas competências; 

 Promover internamente uma análise prévia das competências existentes para verificar 
se podem ser propostas alterações de funções que se adequem às expectativas dos 
colaboradores 

 Promover a selecção de colaboradores que residam preferencialmente na área de 
implantação dos serviços prestados; 

 Garantir princípios de igualdade e não descriminação no recrutamento e selecção de 
colaboradores; 

 

Igualdade e Não discriminação: 
 
A APPACDM promove a igualdade de oportunidades e tratamento entre os trabalhadores no 
acesso à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho, independentemente 
da ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património 
genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem 
étnica, religião, território de origem, língua, raça, instrução, situação económica, origem ou 
condição social, convicções políticas ou ideológicas ou filiação sindical. Nenhum colaborador 
pode ser beneficiado, prejudicado ou privado de quaisquer direitos associados às situações 
referidas anteriormente. 
Esta igualdade é garantida através de mecanismos de gestão de recursos humanos aprovados 
pela Direcção e comunicados a todos os colaboradores, nomeadamente: 

 Aprovação de requisitos mínimos e competências focalizados nas necessidades 
específicas da função em causa 

 Modelo de avaliação de desempenho aprovado que envolve de forma abrangente todos 
os colaboradores dando oportunidade a que este se comprometa com os seus 
objectivos e comprometendo também a instituição do seu desenvolvimento 

 Acesso a formação abrangente de todos os níveis hierárquicos e possibilidade de 
progressão na carreira sempre que as condições internas e externas o permitam 

  
Os colaboradores da APPACDM de Aveiro são também protegidos de actos e atitudes 
discriminatórias, não sendo sujeitos a tratamentos menos favoráveis do que aqueles que são, 
foram ou virão a ser dados a outro colaborador em situação comparável. Há, todavia, que ter 
em consideração que a aplicação de critérios que se pretendem neutros, podem ainda assim 
colocar colaboradores em situação de desvantagem em virtude de alguma particularidade do 
seu contexto pessoal, familiar ou outro. 
A todos os colaboradores são garantidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento 
profissional, à intervenção na organização, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à 
reserva da intimidade privada e familiar e à protecção contra qualquer tipo de discriminação. 
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A APPACDM promove ainda a conciliação da vida familiar e profissional, procurando 
desenvolver horários o mais flexíveis possível, desde que o bom funcionamento dos serviços 
seja garantido. 
 

Cumprimento da legislação laboral: 
 
A Direcção da APPACDM de Aveiro reconhece os direitos dos colaboradores instituídos pela 
legislação laboral em vigor, planeando e desenvolvendo as suas actividades de acordo com a 
convenção colectiva do trabalho aprovada entre a CNIS e a FNE e o Código do Trabalho. 
O cumprimento da legislação laboral é assegurado através do acompanhamento pelos serviços 
jurídicos, sendo livre o acesso à informação e esclarecimentos necessários. 
 

Avaliação e Reconhecimento: 
 
A avaliação de desempenho e a avaliação de competências são duas ferramentas usadas pela 
APPACDM de Aveiro como monitorização da capacidade da instituição para desenvolver 
serviços de qualidade junto dos seus clientes. Esta avaliação tem como objectivo verificar o 
alinhamento entre as competências e o desempenho verificados e aqueles identificados na 
definição de funções. 
O reconhecimento dos colaboradores é uma ferramenta essencial para a sua motivação e 
envolvimento. Pretende-se que se reconheça a excelência do desempenho, a dedicação e o 
alinhamento com a filosofia da organização. O modelo de reconhecimento assenta nos 
resultados da avaliação de competências e desempenho e na avaliação da gestão de Topo, 
Directores Técnicos e Coordenadores de Unidades produtivas sobre aspectos específicos que 
possam não ter sido levados em consideração no modelo de avaliação de desempenho 
previsto. 
Com base nestas duas análises serão reconhecidos anualmente os colaboradores cujo 
desempenho e dedicação superior personifiquem o modelo idealizado pela Direcção, sirvam de 
exemplo de boas práticas e possibilitem a alavancagem do desempenho dos colegas. 
  
Cabe à Direcção da APPACDM de Aveiro estabelecer metas anuais relacionadas com o 
desempenho com base nas classificações finais obtidas na avaliação respectiva, atribuídas por 
deliberação da Direcção, registada em acta. 
 

Envolvimento dos colaboradores: 
 
A APPACDM de Aveiro considera o contributo dos seus colaboradores como uma entrada 
valiosa na gestão da instituição, na qualidade dos serviços prestados e na satisfação das 
partes interessadas. O seu envolvimento é promovido em todas as fases do ciclo de gestão, 
desde o diagnóstico à avaliação, passando pelo planeamento e execução dos serviços. 
 

Política de Ética 
 
A APPACDM de Aveiro rege a sua conduta baseada em princípios éticos que orientam as suas 
relações internas e externas. Estes princípios estão fundamentados na sua Missão e Visão, 
aportam orientações e comportamentos esperados e qualificam as práticas desejadas e mais 
adequadas para que os seus objectivos fundamentais possam ser alcançados. 
Na actuação da gestão de topo, colaboradores e voluntários devem estar presentes os 
seguintes princípios: 
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 Respeito para com os clientes e a sua rede de suporte, tratando todas as situações com 
assertividade e empatia e garantindo que é preservada a sua capacidade de 
intervenção e direito à opinião e escolha livre. 

 Profissionalismo na resolução de questões com todas as partes interessadas, 
promovendo a resolução de conflitos em benefício da qualidade de vida dos clientes. 

 Lealdade para com os clientes e a sua rede de suporte, actuando como facilitadores da 
satisfação das suas necessidades e expectativas e protegendo-os da exposição a 
qualquer tipo de risco desnecessário. 

 Confidencialidade ao longo de toda a cadeia de prestação do serviço, primando pela 
garantia de que os dados, informações, atitudes ou comportamento são resguardados e 
que é garantida a preservação da dignidade e integridade de todos os intervenientes. 

 Dedicação aos clientes e sua rede de suporte, facilitando o acesso a informação 
relevante, agindo como veículo promotor da autodeterminação e defendendo a 
autoestima e dignidade de todos. 

 Defesa dos interesses dos clientes em toda a cadeia da prestação do serviço, 
identificando e reportando os casos de abuso físico, mental e financeiro detectados. 

  
 

Política de Confidencialidade 
 
Todos os colaboradores, parceiros, prestadores de serviço e voluntários comprometem-se, 
através da formalização de um compromisso de confidencialidade, em: 

 Manter a confidencialidade no que diz respeito a informações sobre os Clientes que 
violem a sua privacidade. Estão abrangidas todas as informações que constem do seu 
processo individual, quer sejam formalmente documentadas, fornecidas diretamente 
pelo Cliente, pela sua família ou pelos seus representantes. 

 Não divulgar informações ou dados confidenciais a pessoas estranhas à APPACDM de 
Aveiro ou a colaboradores da APPACDM de Aveiro que não tenham intervenção direta 
no processo individual do Cliente. 

 Não divulgar externamente informações que possam denegrir a imagem e bom nome da 
APPACDM de Aveiro na sociedade. 

 Cumprir os procedimentos definidos e aprovados sobre confidencialidade integrantes do 
Sistema de Gestão da Qualidade. 
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5. Plano Estratégico 2017-2020 
 

5.1 Pilares Estratégicos 2017-2020 
Os pilares estratégicos a ter em conta no quadriénio 2017-2020 são os seguintes: 

1. Liderança - melhoria contínua 
2. Sustentabilidade financeira da organização  
3. Respostas ajustadas  
4. Relação com a sociedade 

 

5.2 Liderança – melhoria contínua 
Implementar um modelo organizacional abrangente, assente numa gestão dinâmica e visão 
partilhada, baseada nas seguintes prioridades: 

 Gestão centrada no cliente, procurando a participação ativa da família e da sociedade; 

 Abrangência - preocupação em acompanhar a pessoa com deficiência ao longo de todo 
o seu percurso de vida; 

 Valorização do capital humano dos colaboradores, promover a respetiva participação 
mas, também a sua qualificação e formação contínuas; 

 Aposta numa gestão dinâmica e participada, assente num modelo e procedimentos de 
qualidade, em que a flexibilidade, inovação e criatividade, conjugada com uma boa 
gestão de recursos humanos e financeiros permita não apenas o ajuste constante às 
necessidades identificadas, como afirmar a imagem da APPACDM de Aveiro na 
comunidade; 

 Introduzir o planeamento estratégico e controle de gestão como ferramentas de 
enquadramento das atividades nomeadamente, as que tenham a ver com a gestão das 
unidades e a gestão operacional dos recursos humanos; 

 Melhorar a comunicação interna, melhorando os níveis de participação de todos os 
intervenientes. 

As prioridades no âmbito da Liderança são: 

 Garantir o cumprimento do plano estratégico, do programa de ação e dos orçamentos, 
através da permanente monitorização e avaliação periódica; 

 Fomentar a proximidade entre a Direção, os responsáveis pelos serviços e os 
colaboradores, entre todos e com a comunidade envolvente; 

 Desenvolver projetos e parcerias, campanhas de angariação de novos associados e de 
voluntários, e promover encontros com outras Instituições congéneres; 

 Apostar na formação contínua dos colaboradores, crucial capital humano desta 
organização, partindo de uma avaliação cuidada das suas necessidades formativas e a 
jusante e posterior verificação do impacto das ações desenvolvidas; 

 Introduzir sistema de avaliação de competências e desempenho de todos os 
intervenientes nomeadamente dos colaboradores e da direção, reciprocamente, numa 
lógica de melhoria contínua e reconhecimento do mérito, contribuindo para melhorar os 
níveis motivacionais dos colaboradores; 

 Melhorar as competências de gestão em toda a organização e monitorizar 
continuamente os indicadores de gestão de forma a permitir a introdução de medidas 
consideradas necessárias. 
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5.3 Sustentabilidade financeira da organização 
Promover a estabilidade financeira da organização garantindo a sua sustentabilidade. Neste 
contexto pretende-se gerir da melhor forma os recursos existentes e procurar outras formas de 
financiamento. Nomeadamente promover outras atividades, procurar apoios junto da 
comunidade envolvente e recorrer a todos os meios disponíveis, incluindo em particular as 
tecnologias de informação. 
As primeiras prioridades neste domínio são atingir o equilíbrio orçamental e pagar os débitos 
em atraso aos colaboradores. 
 

5.4 Respostas ajustadas a todos os intervenientes 
Desenvolver respostas ajustadas às necessidades de todas as partes interessadas. Neste 
contexto enquadra-se rever e adaptar o Sistema de Gestão da Qualidade anteriormente 
elaborado, que teve por base o Modelo EQUASS Assurance. 
Introduzir na organização uma prática com vista a uma melhoria contínua e criar uma dinâmica 
de reflexão das boas práticas para que toda a atuação centrada na pessoa assistida, seja de 
inequívoca qualidade. 
Assim pretende-se nesta área monitorizar de forma fina a aplicação nos domínios de qualidade 
de vida dos nossos clientes, e forçar a participação e envolvimento de todos os intervenientes 
na planificação e desenvolvimento dos serviços e o cimentar a consciencialização dos direitos 
das pessoas com deficiência. Afirmar as capacidades das pessoas com deficiência, tanto pela 
promoção dos produtos produzidos, como pelas práticas de cidadania na comunidade. 
Neste domínio é condição de sobrevivência obter as necessárias licenças de utilização da 
segurança social para as nossas valências. Aqui se enquadra também a evolução da 
construção inacabada já há bastantes anos existente na nossa sede.     

5.5 Relação com a sociedade 
Na relação com a sociedade e sendo que em 2016 a APPACDM comemorou os seus 30 anos 
a manutenção da comemoração anual será uma oportunidade para celebrar, envolvendo todas 
as unidades, comunidade local e sociedade em geral.  
Sustentada num dos valores a APPACDM de Aveiro, procurará a introdução de uma relação 
estreita com a comunidade local, mediante a participação ativa e o reforço de parcerias bem 
como uma aposta no voluntariado, apostando no papel da Instituição como polo dinamizador 
de Inclusão. 
Neste eixo estratégico continuaremos a promover o conhecimento sobre a organização de 
forma apelativa e inovadora mediante várias ações das quais destacamos uma página Web 
atualizada e a introdução de novas parcerias com outras organizações congéneres. 
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6. Programa de ação 2017 
 

     Eixo                                   Objetivo          Atividades                              Evidências / Produtos  Responsável     Data Prevista 

L
id

er
a
n

ça
 

Revisão / reformulação do plano estratégico 
2017-2020 

1. Debate estratégico em reunião de 
direção aferindo linhas 

orientadoras e objetivos 
estratégicos macro. 

2. Planeamento de objetivos estratégicos. 
3. Apresentação e aprovação do plano 

estratégico em reunião de discussão e 
revisão do plano envolvendo direção e 

responsáveis de serviço 

Plano revisto 
Direção / 
Diretores 

Março 

Avaliar o cumprimento do programa de ação 
de 2017 

1. Avaliação quantitativa dos 

objetivos alcançados 
2. Relatório de avaliação  

3. Apresentação para aprovação em 
direção 

 

Relatório de avaliação do 

programa de ação de 2017 

aprovado em direção 

Direção / 
Diretores 

Trimestral 

Definir programa de ação para 2018 

1. Definição quantitativa dos 

objetivos a alcançar 
2. Elaborar programa de ação para 

2018 
3. Apresentação para aprovação em 

direção 

 

Programa de ação de 2018 

aprovado em direção 

Direção / 
Diretores 

Novembro 

Realizar pelo menos uma reunião de 
Direção com todos os colaboradores 

1. Calendarizar a data e locais 
2. Convocar colaboradores 

3. Realizar a reunião 

Calendário e Ata Direção 
Até 

Dezembro 
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     Eixo                                   Objetivo          Atividades                              Evidências / Produtos  Responsável     Data Prevista 

Partilhar boas práticas de liderança visitando 
pelo menos uma Instituição. 

1. Identificar a organização 
2. Agendar 

3. Planificar visita 
4. Realizar visita 

5. Reportar os principais inputs 

Ata da Direção 
Direção / 
Diretores 

Até 
Dezembro 

Promover a recolha de sugestões de melhoria 

das respostas existentes ou da criação de 
novos serviços que respondam às 

necessidades das famílias das pessoas com 

deficiência, através da realização de uma 
reunião anual 

Realização de reunião anual, específica 
para o efeito, incluindo a análise, escolha e 

criar as condições que possibilitem o posterior 
arranque das opções validadas 

Ata da reunião Direção Outubro 

Realização de uma atividade de reflexão 
estratégica e motivação dos colaboradores 

(incluindo lares e CAO)  

1. Marcar evento e data 
2. Criar equipa organizativa 

3. Divulgação 
Realização do evento Direção Até Junho 

Aumentar as competências, desempenho e 
autoestima dos colaboradores – cumprir 

requisitos legais 
Ação(ões) de formação Realização da ação de formação Direção 

Até 
Dezembro 

Angariar novos associados 
Conseguir 5 novos sócios por mês 

(média) 
Número de associados 
angariados no período 

Direção 
Até 

Dezembro 

Angariar voluntários 

Implementar esquema de recrutamento 
e de prestação de serviços de possíveis 

voluntários 

Número de voluntários a 
trabalhar na Instituição 

Direção 
Até 

Dezembro 
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     Eixo                                   Objetivo          Atividades                              Evidências / Produtos  Responsável     Data Prevista 
S

u
st

en
ta

b
il

id
a
d

e 
fi

n
a
n

ce
ir

a
 

Pagar ordenados dos colaboradores em atraso 

1. Efetuar pedido ao Fundo de socorro 
da Segurança social 

2. Elaborar campanhas específicas de 
angariação de fundos. 

Verba recebida 
Direção / 
Diretores 

Até 
Dezembro 

Reduzir a dependência da Instituição no 
fornecimento de produtos horticolas 

1. Conseguir assessoria técnica para a 

produção 

2. Organizar equipa de produção 

3. Produzir mais produtos hortícolas 

Produtos horticolas produzidos Direção Março 

Reduzir custos de funcionamento 

1. Motivar colaboradores e utentes para 
a necessidade 

2. Definir plano de redução de custos 
com procedimentos adequados e 

respetivas regras de funcionamento 
3. Implementar controle custos com 

regras bem definidas na aquisição e 
nos gastos 

4. Avaliar continuamente execução do 
plano 

Verba de custos nas contas Direção Anual 

 
Desenvolver um plano de alargamento da 

venda dos produtos e serviços disponibilizados 
produzidos nas várias unidades 

1. Promover a partilha entre 

monitores de áreas com alguma 
capacidade produtiva. 

 2. Identificar e promover ações de 
venda. 

 

 

Resultado bruto da venda Diretores Anual 

 

Identificar e rever todos os procedimentos 
gerais e em particular os específicos das 

respostas sociais 

1. Identificação de possíveis 

alterações. 

2. Envio das propostas de acordo 
com os procedimentos. 

3. Análise e integração no sistema se 
aplicável. 

 
 
% De documentos revistos Direção / 

Diretores 
Anual 
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     Eixo                                   Objetivo          Atividades                              Evidências / Produtos  Responsável     Data Prevista 
R

es
p

o
st

a
s 

a
ju

st
a

d
a

s 

Robustecer o sistema de gestão das 
infraestruturas e equipamentos de forma a 
torná-los adequados às necessidades dos 

clientes e colaboradores 

Executar os trabalhos em 
referência ao documento 

"IDENTIFICAÇÃO DAS 
NECESSIDADES DE REPARAÇÃO / 

MANUTENÇÃO" 

Execução 100% dos 
trabalhos identificados 

Direção / Diretor 
Infraestruturas 

Até Julho 

Adequar as instalações de forma a serem 
passíveis de obtenção de licença de utilização 

Garantir os apoios necessários e 
elaborar e aprovar os projetos de 

alteração. 

Elaborar e aprovar os 
projetos de alteração 

Direção / 
Diretores 

Anual 

Melhorar a Satisfação dos clientes, inovando na 
prestação do serviço 

Aquisição de Ajudas Técnicas 

Manter a participação na 
campanha "tampinha só 

com garrafinha" angariando 
2.000 kg. 

Diretor 
Infraestruturas 

Anual 

Manter o funcionamento da Formação 
Profissional no âmbito do novo quadro 

comunitário 

Manter área formativa com 10 
formandos 

Ações de formação 
Direção / 

Responsável 
Formação 

Até Março 

Melhorar a resposta da Instituição aos seus 
clientes nas área da animação cultural e 

em particular da dança e da atividade física 
adptada 

1. Conseguir estagiário na área da 
animação nomeadamente para os 

lares nos fins de semana. 

2. Aumentar o número de sessões de 
música e dança e incrementar 

significativamente o nº de 
participantes  

1. Estagiário / Voluntário 
2. Nº de sessões e de 

participantes 

Direção / 
Diretores 

Até Março 

Garantir que todos os clientes das diferentes 

valências e serviços têm plano de intervenção 
individual 

Manter e atualizar os PIs de todos 
os clientes da Instituição 

PIs Equipas técnicas Anual 
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     Eixo                                   Objetivo          Atividades                              Evidências / Produtos  Responsável     Data Prevista 
R

el
a

çã
o

 c
o

m
 a

 s
o

ci
ed

a
d

e
 

Comemorar 31 anos da APPACDM  de AVeiro 
Promover realização de evento(s) 

comemorativo(s) 
Evento(s) realizado(s) 

Direção / 
Diretores 

Anual 

Promover ligações institucionais com parceiros 
atuais e potenciais, estabelecendo parcerias 

formais 

Reavaliar parcerias formais existentes e 
estabelecer novas 

Relatório de avaliação 
Direção / 
Diretores 

Anual 

Visitar pelo menos uma resposta social 
congénere por valência 

Estabelecer contacto. Definir o plano de 
visita, elaborar o relatório de visita 

 
Relatório de visita 

Direção / 
Diretores 

Anual 

Promover a divulgação da Instituição. 
Promover a divulgação da Problemática da 

deficiência mental. 

1. Obter 21.000 visitas ao site até final 
do ano                 

2. Obter  1000 "Gosto"  até final do 
ano" 

3. Participar em 4 eventos comunitários 
e divulgar a participação nos meios 

de comunicação 

1. Nº de visitas 
efetivas/21.000 * 100  

2. Nº de ""Gosto""/1000 * 
100" 

3. Nº de eventos 
participados e repetivas 

divulgações/4*100 

Direção / 
Diretores 

Anual 



 

 

 

PLANO AÇÃO 2017 
PLANO 

 

 PLC08.r01                                                                                                                     

 

    

 
Rua Padre Luís Pereira, nº1  

Azurva - Aveiro 
3800-737 Eixo 

 234 920110       
 234 933807 

 

geral@appacdmaveiro.com 
http://www.appacdmaveiro.com 

 
 

          

P 18 de 18 

7. Conclusão 
A APPACDM de Aveiro apresenta desta forma uma primeira aproximação ao Plano Estratégico 
para a organização para os próximos quatro anos: 2017 – 2020 e o plano de ação para 2017, a 
serem revistos no primeiro trimestre de 2017. 
 
Esperamos que as condições internas e externas nos sejam favoráveis e nos permitam realizar 
este plano plenamente. Trabalharemos arduamente para isso. Será esse o desejo de todos os 
que partilham desde já a esperança vertida neste documento. 
 
Este documento será um guia de viagem, para chegarmos a um porto que seja a prestação de 
serviços cada vez com mais qualidade aos nossos clientes. Na esperança que eles, um dia 
possam viver numa sociedade que os acolherá plenamente, num respeito e aceitação naturais 
pelas suas diferenças, permitindo a cada um “alcançar a sua plenitude como ser humano e 
social”. 
 


