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1 Enquadramento 

1.1 Objetivo deste documento 

Este manual pretende apresentar a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental – APPACDM e a sua estrutura orgânica e de processos, no atual contexto de evolução tendo 

em vista a certificação pela norma NP ISO 9001. 

1.2 Normas enquadradas 

As normas tidas em conta no processo de certificação são as seguintes: 

• NP EN ISO 9001 – Sistemas de Gestão de Qualidade – Requisitos; Norma pela qual se pretende 

certificar a Instituição; 

• NP EN ISO 9000 – Sistemas de Gestão de Qualidade – Fundamentos e Vocabulário; 

• NP EN ISO 19011 – Linhas de Orientação para Auditorias a Sistemas de Gestão;  

1.3 Apresentação da Instituição 

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, conhecida pela sigla 

APPACDM, foi criada em Lisboa no dia 2 de Fevereiro de 1962, por um conjunto de pessoas das quais 

se destacam a médica pedopsiquiatra Dr.ª Alice de Melo Tavares. 

A sua primeira designação – “Associação de Pais e Amigos das Crianças Mongoloides” foi alterada em 

1964 para Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais e em 1987 para a 

atual designação. Estas alterações não foram causais ou arbitrárias, mas corresponderam à 

necessidade de alargamento das respostas a um maior leque de situações. 

Desde a sua criação em 1962 até aos nossos dias, a APPACDM tem tido uma expansão notável, sendo 

presentemente formada por Associações que se espalham por todo o continente português. 

Embora todas as Associações possuam autonomia técnico-administrativa, obedecem aos mesmos 

princípios e objetivos de trabalho que podemos sintetizar nestas sete medidas:  

1. Criação de estruturas educativas para o desenvolvimento das pessoas portadoras de 

deficiência mental; 

2. Promoção de uma política de Saúde Mental; 

3. Apoio às famílias do cidadão portador de deficiência; 

4. Humanização e normalização das estruturas de resposta; 

5. Divulgação e defesa dos direitos do cidadão deficiente; 
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6. Promoção de atividades culturais, recreativas, desportivas e de competição; 

7. Normalização, integração social e bem-estar da pessoa portadora de deficiência. 

 

A APPACDM de Aveiro, Instituição particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, foi fundada 

em 1986. Desde 1991 que se encontra sedeada em Azurva, Rua Padre Luís Pereira, nº1, Azurva 

– Aveiro, 3800-737 Eixo.  

Neste momento, a APPACDM de Aveiro apoia pessoas maiores de 18 anos, com deficiência mental e 

outras limitações associadas, através de várias respostas sociais tais como o Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) e os Lares Residenciais. 

A APPACDM de Aveiro possui um quadro de pessoal que no seu conjunto promove o desenvolvimento 

da autonomia de todos quantos beneficiam do seu apoio. Os utentes estão integrados nas Respostas 

Sociais/ Serviços da instituição, de acordo com a sua idade e características pessoais. 

1.4 Dados da instituição e contactos 

Denominação social 
APPACDM de Aveiro – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental de Aveiro 

Estrutura jurídica IPSS – Associação de Solidariedade Social 

Ano de constituição 1986 

Instalação Contactos Nº utentes Nº Colabor. 

Sede e Serviço CAO 

Rua Padre Luís Pereira, nº1, Azurva 
- Aveiro 
3800-737 Eixo  
T: 234920110 
geral@appacdmaveiro.com 
www.appacdmaveiro.com 

60 23 

Lar Residencial 
Santiago 

Rua de Espinho, bloco 2 R/ch C e D 
Bairro de Santiago 
3810-110 Aveiro 
T: 234382127 

38 34 
Lar Residencial São 
Bernardo 

Rua Sociedade Musical Stª Cecília, 116 
S. Bernardo 
3810-373 Aveiro 
T: 234343399 

Lar Residencial Costa 
do Valado 

Rua do Braçal, 85 
Costa do Valado, Oliveirinha 
3810-804 Aveiro 
T:234942213 

 

mailto:geral@appacdmaveiro.com
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2 Apresentação das Respostas Sociais / Serviços da instituição  

2.1 Formação Profissional  

Serviço desenvolvido no âmbito dos Programas Operacionais em vigor, com vista à promoção de 

competências pessoais, sociais e profissionais, com o objetivo de potenciar a empregabilidade das 

pessoas com deficiência e incapacidade, orientadas para o exercício de uma atividade no mercado 

de trabalho. 

Podem ser admitidos jovens, com deficiência mental ligeira, com necessidades educativas especiais 

e/ou problemas de comportamento. 

 

Objetivos 

Aumento de competências pessoais, relacionais e técnicas visando potenciar a empregabilidade e 

incentivar a inserção económica e social.  

 

Exemplos de Ações 

• Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade: Visa capacitar os formandos para o 

desenvolvimento de atividades indiferenciadas, polivalentes e alargadas a vários setores, 

como sejam no apoio a cozinha e refeitório, prestação de cuidados de saúde primários, 

tratamento de roupa, higienização de espaços e equipamentos. 

• Reparação de Eletrodomésticos: Visa preparar os formandos para o desenvolvimento de ações 

de reparação de eletrodomésticos, noções gerais de eletricidade e canalização. 

 

2.2 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.  

 

Objetivos 
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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, podendo estas ser desenvolvidas no exterior da associação. 

 

Atividades 

São exemplos de atividades no CAO as seguintes: Lavores, AVD – Atividades da Vida Diária, atividades 

desportivas, teatro, hipoterapia, pintura, dança, socialização/atividades lúdicas, teares, 

psicomotricidade, fisioterapia, cerâmica e reciclagem de papel. 

 

2.3 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. 

Objetivos: 

Contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos residentes promovendo estratégias 

de reforço da autoestima, funcionalidade e  autonomia. Promover a interação com a família e com a 

comunidade e facilitar a integração em outras estruturas, serviços ou estabelecimentos mais 

adequados ao projeto de vida dos residentes; 

 

Atividades 

São exemplos de atividades nos Lares os cuidados básicos e a promoção da independência pessoal e 

da socialização. 

 

 

3 Sistema de Gestão da Qualidade 

3.1 Campo de aplicação 

O campo de aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade da APPACDM de Aveiro abrange as seguintes 

respostas sociais: 

• Lares residenciais 

• Centro de Atividades Ocupacionais 
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3.2 Declarações de compromissos 

Visão 

Ser uma organização dinâmica e de referência, reconhecida pela promoção da qualidade de vida das 

pessoas com deficiências ou incapacidades. 

 

Missão 

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

 

Valores 

Ética: Respeito pela dignidade do utente e das famílias. 

Rigor: Basear as decisões em factos, planeando a execução dos serviços de forma a atingir os 

objetivos de forma eficiente. 

Inovação: Antecipar as necessidades dos utentes adaptando e desenvolvendo novas soluções 

Dedicação: Proatividade no desempenho das funções, assumindo uma postura empática e assertiva. 

Cooperação: Partilha de saberes e recursos, internamente e externamente, na busca das soluções 

mais adequadas às necessidades e expectativas das partes interessadas. 

 

Pilares Estratégicos 2018-2021 

• Promover a estabilidade financeira da organização garantindo a sua autossustentabilidade. 

• Implementar, certificar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com o Modelo 

ISO 9001:2015. 

• Desenvolver respostas ajustadas às necessidades de todas as partes interessadas. 

 

 

Política da Qualidade  

A APPACDM de Aveiro promove uma cultura interna baseada nos seus valores de ética, rigor, inovação, 

dedicação e cooperação, como bases essenciais para ser bem-sucedida na sua missão. 
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Assume que o seu principal compromisso é com a satisfação dos seus utentes, prestando-lhes o melhor 

serviço possível, através de uma adequada gestão de recursos próprios e da intercolaboração com 

outras entidades. 

Considera que o seu principal recurso são os seus colaboradores. Compromete-se por isso em ter 

sempre presentes princípios de igualdade e não discriminação, promovendo o desenvolvimento das 

suas competências, assegurando as melhores condições possíveis de trabalho, motivando-os e 

envolvendo-os em todas as iniciativas em que seja adequada a sua participação. 

Promove a melhoria contínua dos serviços e processos, contando para isso com as propostas e 

disponibilidade de todos os colaboradores. 

Promove a disponibilidade e funcionalidade de infraestruturas e equipamentos adequados às 

necessidades dos utentes e colaboradores. 

Tem em conta todas as Partes Interessadas, como sejam outras instituições / parceiros, entidades 

públicas, sociedade em geral, promovendo canais de troca de informação e o seu envolvimento ativo 

ou mesmo compromissos formais sempre que adequado. 

Assume o estrito cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis, bem como das normas de 

certificação pelas quais possa estar certificada ou com o respetivo processo de certificação em curso. 

 

Política de Recursos Humanos 

Os colaboradores da APPACDM de Aveiro são considerados elementos fundamentais para o 

cumprimento da Missão da instituição e para garantir que a sua Visão se tornará efetiva. Assim, para 

além das práticas de rigor e avaliação implementadas, foram definidas políticas específicas que 

espelham a orientação da Direção e que pretendem ser os modelos de atuação na nossa organização. 

 

Recrutamento e seleção de colaboradores 

• Escolher os colaboradores com base nas necessidades detetadas na instituição e nas suas 

competências; 

• Promover internamente análises das competências existentes para verificar se podem ser 

propostas alterações de funções que se adequem às expectativas dos colaboradores; 

• Garantir princípios de igualdade e não discriminação no recrutamento e seleção de 

colaboradores. 
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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 

Direção e comunicados a todos os colaboradores, nomeadamente: 

• Aprovação de requisitos mínimos e competências focados nas necessidades específicas da 

função em causa; 

• Modelo de avaliação de desempenho aprovado que envolve de forma abrangente todos os 

colaboradores dando-lhes oportunidade a que estes se comprometam com os seus objetivos, 

comprometendo também a instituição no seu desenvolvimento; 

• Acesso a formação abrangente em 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 atos 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 

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 proteção contra qualquer tipo de discriminação. 

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 Direção da APPACDM de Aveiro reconhece os direitos dos colaboradores instituídos pela legislação 

laboral em vigor, planeando e desenvolvendo as suas atividades de acordo com a convenção coletiva 

do trabalho aplicável. 
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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 utentes. Esta avaliação tem como objetivo verificar o alinhamento entre as 

competências e o desempenho verificados e os que foram identificados na definição de funções. 

Como resultado desta avaliação, o reconhecimento dos colaboradores é uma ferramenta essencial 

para a sua motivação e envolvimento.  

 

Envolvimento dos colaboradores 

A APPACDM de Aveiro considera valioso o contributo dos seus colaboradores 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 

objetivos fundamentais possam ser alcançados. 

Na atuação da gestão de topo, colaboradores e voluntários devem estar presentes os seguintes 

princípios: 

• Respeito para com os utentes 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 utentes. 
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• Lealdade para com os utentes e a sua rede de suporte, atuando 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 utentes 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 utentes em toda a cadeia da prestação do serviço, identificando e 

reportando os casos de abuso físico, mental e financeiro detetados. 

 

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 escritas ou verbais sobre os 

utentes que sejam do seu âmbito privado. Estão neste ponto abrangidas todas as informações 

que constem do seu processo individual, mas também todos os comportamentos eventos ou 

incidentes ocorridos com o utente. 

• 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 Utente. 

• Não divulgar externamente informações que possam pôr em causa a imagem e bom nome da 

APPACDM de Aveiro. 

• Cumprir os procedimentos definidos e aprovados sobre confidencialidade, integrantes do 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

3.3 Organização 

As responsabilidades e autoridades dentro da instituição estão estabelecidas no organograma a seguir 

apresentado e nas respetivas Definição de Funções, identificadas para todas as categorias 

profissionais existentes. 



 

 

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE  

 MN01r00  
 

 Página 12 de 19   

 

 

 

 

Figura 1 Organograma da APPACDM de Aveiro 

 

A Direção eleita da APPACDM designa como responsável pela Gestão da Qualidade o dr. Carlos 

Ventura. As suas funções incluem: 

• Assegurar a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Reportar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade à Direção; 

• Promover a consciencialização para as exigências do Sistema dentro da organização; 

• Estabelecer processos de comunicação interna quanto ao desempenho do Sistema de Gestão 

da Qualidade. 
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Esta função conta com o apoio da Equipa de Gestão da Qualidade (EGQ) constituída pelo 

representante da Direção José Pedro Fernandes e por Carlos Ventura, Lília Rosmaninho, Carla Coquim 

e Rafael Melo. 

 

3.4 Mapa de Processos 

O mapa de processos está representado de uma forma simplificada na imagem seguinte. A sua 

organização procura promover práticas eficazes e eficientes de execução, conjugando expetativas e 

capacidades das partes interessadas, com particular relevância para a satisfação dos seus utentes, 

tendo por base uma adequada gestão e avaliação do desempenho das tarefas e dos serviços prestados 

executada pelo processo Gestão organizacional e em particular pelo sub-processo Planeamento e 

controlo operacional. 

 

Figura 2 Mapa de Processos da APPACDM de Aveiro 
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3.5 Descrição dos Processos 

3.5.1 Gestão Organizacional 

Define a forma de executar as atividades que permitem gerir a organização de uma forma global, 

como sejam a definição de orientações estratégicas, diretivas para planeamento, objetivos globais a 

atingir, acompanhamento de indicadores que permitam aferir se os mesmos estão a ser alcançados, 

e tomadas de decisão para que tal suceda. 

Este processo é constituído pelos subprocessos: 

3.5.1.1 Gestão de Recursos Humanos 

Integra as atividades implementadas na APPACDM de Aveiro para gerir os recursos humanos que 

incluem a avaliação de necessidades recrutamento e seleção de novos colaboradores, acolhimento e 

integração de novos colaboradores, análise e seleção de voluntários, acolhimento e integração dos 

voluntários, desenvolvimento de competências, avaliação de desempenho e competências, 

reconhecimento dos colaboradores e término do vínculo com a instituição. 

3.5.1.2 Gestão de Contratos 

Descreve a forma de executar as atividades que têm a ver com o processo de formalização e posterior 

gestão de contratos em que a APPACDM intervém. 

Aplica-se aos contratos subscritos com utentes, fornecedores de bens e serviços, colaboradores com 

vínculo laboral ou em regime de prestação de serviços, estagiários, parceiros e formandos. 

Define a forma e conteúdo dos contratos, a metodologia de gestão de contratos, a particularidade 

dos diferentes tipos de contratos tais como contratos de prestação de serviços nas respostas sociais, 

os protocolos de Atividades Socialmente Úteis (ASU), contratos com fornecedores, contratos com 

parceiros, contratos de trabalho, contratos de estágio e contratos de formação. 

3.5.1.3 Planeamento e controlo operacional 

Define as atividades de planeamento e gestão de objetivos de médio (4 anos) e curto prazo (anual) 

de caráter geral e/ou específicos de cada resposta social. 

Inclui a definição dos compromissos estratégicos e planeamento operacional, onde se incluem por 

exemplo o plano de formação, plano de aspetos de segurança, manutenção e reparação, plano de 

saúde de utentes do Lar Residencial, plano de higienização. Define objetivos e indicadores da 

organização, bem como de cada serviço. 
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3.5.2 Serviço CAO 

Descreve a forma de organizar e executar as atividades do Centro de Atividades Ocupacionais – CAO, 

assegurando que as mesmas seguem boas práticas de atuação, com uma gestão de informação e 

recursos eficiente e eficaz, promovendo a valorização pessoal e a integração social de pessoas com 

deficiência grave, permitindo o desenvolvimento possível das suas capacidades, sem vinculação a 

exigências de rendimento profissional ou de enquadramento normativo de natureza jurídico-laboral. 

Este processo inclui as atividades de gestão de candidaturas, admissão e acolhimento, planeamento 

execução e avaliação do Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, atividades ocupacionais, 

fornecimento de informação para entidades externas, possibilidade de apresentar sugestões de 

melhoria e reclamações, interrupção e cessação do serviço e monitorização. 

Em interação com os correspondentes serviços de apoio, assegura que aos utentes são ministrados os 

cuidados de saúde, a administração terapêutica, a alimentação e o transporte. 

 

3.5.3 Serviço Lar 

Descreve a forma de organizar e executar as atividades do Lar Residencial, assegurando que as 

mesmas seguem boas práticas de atuação, com uma gestão de informação e recursos eficiente e 

eficaz, assegurando aos utentes condições condignas de habitação que lhes garanta uma vida 

confortável, no respeito pela sua individualidade, promoção da autonomia e responsabilidade cívica.  

Este processo inclui as atividades de gestão de candidaturas, admissão e acolhimento, planeamento 

execução e avaliação do Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, gestão de cuidados pessoais – 

higiene e imagem, gestão das atividades do serviço, fornecimento de informação para entidades 

externas, possibilidade de apresentar sugestões de melhoria e reclamações, interrupção e cessação 

do serviço e monitorização. 

Em interação com os correspondentes serviços de apoio, assegura que aos utentes são ministrados os 

cuidados de saúde, a administração terapêutica, a alimentação e o transporte. 

 

3.5.4 Serviços de Apoio 

Descreve a forma de organizar e executar as atividades de apoio comuns aos serviços de CAO e Lar. 

Este processo inclui as atividades de: 
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• Segurança e manutenção de infraestruturas e equipamentos; 

• Gestão de compras e aprovisionamentos; 

• Cozinha e HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point / Análise de Perigos e Controlo 

de Pontos Críticos); 

• Higiene das instalações e equipamentos; 

• Gestão de cuidados de saúde. 

 

3.5.5 Gestão da Qualidade 

Define a forma de coordenar a organização do sistema de gestão da qualidade (SGQ), nomeadamente 

os processos e a maneira como se relacionam, procurando que a sua forma de operar seja conhecida 

de todos os colaboradores e corretamente executada. Para tal integra atividades de recolha produção 

e análise de indicadores que avaliam a sua eficiência e eficácia, bem como atividades de auditoria 

que avaliam a sua correta execução conforme às normas de certificação e aos procedimentos 

aprovados. 

Independentemente das funções assumidas na instituição, os responsáveis pelos processos têm 

também a responsabilidade por: 

• Monitorizar o desempenho dos processos, investigar as causas de eventuais desvios, estudar 

soluções e propor correções, ações corretivas e preventivas; 

• Definir, implementar e acompanhar ações que promovam a melhoria das operações. 

A Equipa de Gestão da Qualidade efetua o acompanhamento e revisão do Sistema de Gestão da 

Qualidade com base num conjunto diverso de informação referido na norma ISO 9001, de que são 

exemplos: 

• Avaliação da concretização dos objetivos; 

• Avaliação das alterações das principais partes interessadas riscos e oportunidades; 

• Avaliação dos Indicadores dos processos / qualidade dos serviços; 

• Resultados das auditorias, internas e de entidades externas; 

• Estado das não conformidades, onde se incluem as reclamações dos serviços e dos processos  

e a avaliação da implementação das correções, ações corretivas e preventivas; 

• Estado das ações decididas na revisão anterior; 
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• Resultados da avaliação da satisfação das partes interessadas como é o caso dos utentes e 

colaboradores. 

Fruto desta atividade podem resultar alterações ao planeamento da qualidade e/ou definição de 

novas ações, como sejam correções, ações corretivas e de melhoria. 

A revisão do Sistema de Gestão da Qualidade é efetuada no 1º trimestre de cada ano, de modo a 

assegurar a sua adequação e eficácia. 

 

3.6  Mapa de Responsabilidades 

Na tabela seguinte apresentam-se os responsáveis pelo 1º nível da estrutura da organização com o 

correspondente mapeamento nos processos definidos no sistema de gestão da qualidade. 

 

Mapa de Responsabilidades 

Responsável 1º Nível Estrutura Processo 

José Pedro Fernandes Suporte à Gestão * Gestão Organizacional 

Carlos Ventura Lares Prestação de Serviços Lar 

Lília Rosmaninho CAO Prestação de Serviços CAO 

Carla Coquim Suporte Operacional ** Serviços de Apoio 

Sónia Soares Formação Profissional *** 

Carlos Ventura Qualidade Gestão da qualidade 

* O dr. Carlos Ventura é responsável pelos serviços de Recursos Humanos no Suporte à Gestão 

** O dr. Carlos Ventura é responsável pelos serviços Segurança e Manutenção de Infraestruturas 
Equipamentos 

*** fora do âmbito da certificação 

  

 

Tabela 1 Mapa de responsabilidades 
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3.7 Estrutura documental do sistema da qualidade 

 
 

 
 

Figura 3 – Estrutura de conceitos e documentos do sistema da Qualidade 

 
 

O Sistema da Qualidade é constituído por um conjunto de conceitos e documentos, inter-relacionados 

de forma coerente, definindo a forma de trabalhar da APPACDM de Aveiro. 

Este Manual faz uma breve apresentação da instituição e expõe os nossos compromissos estratégicos, 

como sejam a Visão, a Missão e a Política da Qualidade. Descreve também de forma resumida a 

estrutura hierárquica, a estrutura de processos, os objetivos de cada processo e as principais 

responsabilidades. 

Os compromissos estratégicos balizaram a elaboração do sistema da qualidade, em particular na 

redação dos processos e procedimentos, os quais por essa razão dão corpo a esses compromissos. 

 

Cada processo integra tipicamente: 

- Uma Ficha de processo, que apresenta os seus objetivos, enumera os documentos que o constituem 

a nível de procedimentos, instruções e impressos, bem como apresenta os papéis dos intervenientes 

que o executam e ainda os indicadores através dos quais o processo é gerido; 

- Procedimentos, que descrevem as regras gerais de atuação; Podem ser detalhados em Instruções; 

Podem suportar-se em impressos para produzir registos de trabalho; 

Compromissos 
estratégicos / Política 

da qualidade 

Registos de trabalho

Legenda - Tipos de documento

Ficha de Processo

Procedimentos

Instruções

Processo

Compromissos estratégicos

Definição das responsabilidades e âmbitos

Manual do Sistema 
da Qualidade

Descrição geral da 
APPACDM

Estrutura hierárquica
Estrutura de 
processos e

responsabilidades

Docºs de apresentação

Docºs de regras de atuação

Docºs produzidos no decorrer do trabalho

Os colaboradores, prestam os seus serviços 
conforme os procedimentos e instruções, 

produzindo registos de trabalho.
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- Instruções, que descrevem aspetos particulares de executar uma determinada tarefa; Podem 

também suportar-se em impressos para produzir registos de trabalho; 

- Impressos, que correspondem a documentos formatados de maneira adequada para produzir registos 

conforme as necessidades do processo. 

 

Os registos de trabalho correspondem a todos os documentos / informações produzidas pelos 

colaboradores durante a execução das suas atividades. São exemplos de registos de trabalho: 

- Plano de atividades; 

- Registo de Comportamentos Adaptativos; 

- Programa de Acolhimento do Utente; 

- Plano de ementas; 

- Requisição de material; 

- Registo de incidente. 

 

 


