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----------~ NOTA INTRODUTORIA

o presente plano apresenta as atividades propostas para 2019 e enquadra

a gestao estrategica, a liderans;a e a orientas;ao para a intervens;ao da

CERCI - Cooperativa de Educas;ao e Reabilitas;ao de Cidadaos com

Incapacidade, C.R.L. A sua elaboras;ao assenta na estrategia definida para a

quadrienio 2018-2021, definida a partir do desempenho organizacional

anterior, da analise da envolvente (interna e externa), da reflexao

organizacional para a definis;ao de metas e prioridades relativas aos

c1ientes, famflias, colaboradores e parceiros. As orientas;oes estrategicas

que a enquadram advem das necessidades identificadas de desenvolver a

nossa intervens;ao, de refors;ar a eficacia do controlo ors;amental e de

melhorar a qualidade da comunicas;ao.

o Plano de Atividades para 2019, reflete a compromisso assumido com a

abrangencia e a melhoria continua dos servis;os prestados e mantem a

relevancia dada a atuas;ao estrategica, a comunicas;ao e a participas;ao

ativa de todas as partes interessadas. Pretende agilizar ops;oes de atuas;ao

da Organizas;ao que continuem a promover a qualidade dos servis;os

centrada no c1iente e na consagras;ao dos seus Direitos, a capacitas;ao

financeira e a eficacia e eficiencia na gestao dos seus recursos capazes de

gerar solus;oes para alcans;ar metas e inovar. A definis;ao do presente plano

te;m ainda em conta, entre outros, a situas;ao nacional, as prioridades

definidas para a area da deficiencia, as mudans;as conceptuais e legislativa

nacional e internacional atuais e que se anteveem, nomeadamente a

Estrategia Europeia para a Deficiencia 2010-2020.

Preconiza-se a plena participas;ao das pessoas com deficiencia na economia

e na sociedade geradora do crescimento inteligente, sustentavel e inclusivo

assente na capacitas;ao das pessoas com deficiencia para que possam

usufruir dos seus direitos e participar ativa e plenamente na sociedade. 0

Plano de Atividades para 2019 continua a traduzir a compromisso com a

Missao da CERCI.

o Plano de

Atividades para

2019, reflete 0

compromisso

assumido com a

qualidade dos

servi~os.

o seu contributo e determinante para a sucesso na sua implementas;ao e

___p.a.ra_a.c.o.n.st.r.u.s;a.o.d.e_u.m.a.s.o.c.ie.d.a.d.e.m_a.is.
p
.a.r.ti.c.i

p
.a.d.a.e.m_a.is.i.n.c1.u.s.iv.a.! ~
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-- ~IDENTIDADEE ESTRATEGIA ORGANIZACION'AL

OTIMISMO

Assumimos uma atitude

positiva e encaramos os

desafios como

oportunidades!

DETERMINA~AO

NAA~AO

Assumimos uma atitude

persistente na prossecul;ao
> •

dos nossos objetivos e na

procura ativa de praticas

inovadoras!

FLEXIBILIDADE
NAS ATITUDES

Assumimos atitudes

de acordo com as

situal;oes!

DEDICA~A0A

CAUSA

Assumimos que a nossa al;ao

56 tern significado util

se for realizada com interesse,

empenho e dedical;ao!

OUSADIA NA
INCLUSAO

Assumimos a inclusao como a

"estrela guia" da nossa al;ao,

procurando formas inovadoras

e personalizadas de a

concretiza r!

ETICA NOS
PROCEDIMENTOS

Assumimos que toda a

al;ao e determinada por

prindpios eticos

insubstitulveis!

DEMOCRACIA NA
PARTILHA

Assumimos urn conjunto de

prindpios e praticas profissionais

como forma de proteger direitos

humanos fundalTlentais e de

oportunidade de participal;ao

ativa na vida da CERCI.

PLANO de ATIVIDADES 2019
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--~ IDENTIDADE E ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL .

Polftica da Qualidade

Assegurar a satisfa~ao das necessidades e a promo~ao da

qualidade de vida de todos os seus c1ientes, com respeito pela

sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais, com

profissionais cada vez mais qualificados e motivados para a

fun~ao que exercem e com pro-atividade na melhoria continua

dos processos e procedimentos definidos.

L1NHAS DE ORIENTA~AO ESTRATEGICA 2018-2021

1. Dinamizar a comunicar;:ao externa.

2. Reforr;:ar a qualidade do atendimento e bem-estar dos c1ientes.

3. Garantir 0 desenvolvimento e a inovar;:ao organizacional.

4. Aumentar a sustentabilidade nos dominios economico e financeiro.

5. Otimizar 0 impacto da CERCI com as partes interessadas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

>1. Ajustar as ar;:6es da intervenr;:ao a conjuntura politica, social e

economica.

2. Potenciar a articular;:ao e 0 reconhecimento publico da CERCI.

3. Ajustar as competencias dos colaboradores da CERCI as necessidades

da Organizar;:ao.

4. Fomentar a participar;:ao ativa dos colaboradores para a melhoria

continua.

5. Potenciar a participar;:ao de c1ientes e outras partes interessadas na

vida "da CERCI.

6. Aumentar a sustentabilidade da CERCI nos dominios economico e

financeiro

A concretiza~ao

da Missao, Visao

e dos Valores

remetem para as

linhas de

orienta~ao

estrategica 2018

2021

7. Consolidar a gestao da qualidade da CERCI.

8. (Re)Qualificar os recursos da CERCI. &..
--------~~
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____~ ANALISE DOS FATORES CRjTICOS DE
~ SUCESSO E DESAFIOS ESTRATEGICOS

FATORES CRfTICOS DE SUCESSO

Reflexao acerca das a~6es/Variaveisde gestao

determinantes para garantir a eficacia e

eficiencia dodesempenho da CERCI

1. A participa~ao ativa das partes interessadas;

2. A forma~ao continua dos colaboradores para a

desenvolvimento de competencias chave para

a prossecu~ao da missao da CERCI;

3. A estabilidade/empenho das equipas e a

cultura da organiza~ao;

4. a sistema de gestao da qualidade EQUASS

Assurance implementado;

5. A participa~ao/articula~ao da comunidade em

a~6es de angaria~ao de recursos e apoios;

DESAFIOS ESTRATEGICOS

Desafios a que se pretende responder

1. Refor~o da interven~ao no percurso

educativo de crian~as e jovens com

deficiencia intelectual e multideficiencia em

estreita articula~ao com as parceiros na

comunidade para a implementa~ao do novo

paradigma da Escola Inclusiva;

2. Refor~o da interven~ao em resposta as

necessidades, potenciais e expetativas dos

seus c1ientes potenciadora dos seus Direitos,

da tomada de decisao e da participa~ao ativa

nos diversos dominios da vida adulta ;

contributo para a reflexao e melharia nas

praticas implementadas;

6. A partilha inter-organizacional como
3. Refor~o da interven~ao para a qualifica~ao, e

empregabilidade das pessoas com

deficiencia e incapacidade.

7. A participa~ao em projetos em areas chave

para a interven~ao centrada no cliente.

----------~
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------~ANALISE DA ENVOLVENTE INTERNA

Recursos Humanos

Alguns

recursos

fisioterapeutas)

sociaisjservi<;os.

psic61ogos,

representam 51% dos

humanos previstos.

as tecnicos de interven<;ao especifica

destes colaboradores assumem mais do

(ex.

que uma fun<;ao ou a mesma, em

diferentes respostas sociaisjservi<;os.

respostas

Para 0 ana 2019, a CERCI contara com

120 colaboradores organizados em

equipas multidisciplinares especificas as

~rador de SeI\4~S de Maruten~o [I 1
Ajudarte de a~oo direta i••••

Auxili;r de Atilidades O:upacionais I

TAFE
MoritorlaJFamadoria de hitlil~a~iIo erealil~~iil

Terapeula dafala~:a~~.~.~.Te~el.la oCl\lacional
Moritorla atilidades ocupaciomii'Aui<iliarPedag.1 23

T/icnicola de realilita;~o ePSiCDrroIriCidadel
TecnicCl'a de SeN~O social

Psic6lcgola ......11
JlJista I

Gestorla 1

AnimadCl'ra Sociocu~ural !
Auxlliarde nm~OI1a I

Fisiote~l.Ia I
Ec1Jcadorla social i 1

Educadorla
Dretorla Tecnicala 1••_

ClrelolarGeral
Clretorla adrrinistratilG'financeiro

Ml:toosta
ViI/lame

Trabalhadorla auxili;r (SeN~OS geriisj1.-.
Empregadola de refe~6rio

Empregadala de Iilll)eza
Cozinheirola

Ajudartede cozinha

Adrrinlstr.tilOla ltI••:J...l.._L...L-J
10 15 20 25

,
Servi~os Externos Contratualizados

Categoria .. Categoria •Consultoria juridica

Psiquiatra

Transportes

1

1

1

Contabilista 1

Alimenta~ao 1

Outros (ex. seguros, cuidados de saude, higiene e

seguran~a no trabalho, apoio e manuten~ao de 10

equipamentos).

TOTAL 15

----------~
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------~ANALISE DA ENVOLVENTE INTERNA

Recursos financeiros

A execuc;:ao orc;:amental de 2019 preve uma manutenc;:ao nos proveitos e um desvio de 

0,4% nos custos em relac;:ao ao orc;:amento de 2018. As rubricas que mais contribuem para

essas evoluc;:5es sao, os Gastos com 0 Pessoal com um aumento de 1,5% e uma

diminuic;:ao dos Fornecimentos e Servic;:os em 2% e das amortizac;:5es em 15,9%.

o orc;:amento de 2019 tem como base um aumento de 2% da prestac;:ao de c1ientes. Os

subsidios recebidos da parte dos organismos representam 79% do total de proveitos. Nos

custos pressup5e-se um aumento na massa salarial de 1,5% devido a atualizac;:ao de

vencimentos por via do novo acordo da eNIS e do aumento do salario minimo. Todos os

custos referentes a Fornecimentos e Servic;:os tem uma reduc;:ao previsivel de 2%.

o recurso recorrente a financiamento externo bancario de lange prazo implica um custo

financeiro que representa cerca de 2% do total de custos. 0 endividamento bancario

continua a ter um peso significativo na estrutura de custos, mas 0 ritmo anual da sua

reduc;:ao pressup5e a eliminac;:ao no medio prazo.

>.

----------~
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------~ANALISE DA ENVOLVENTE INTERNA

Estrutura Organizacional

ASSEMBLEIA GERAL

DIRETOR GERAL

APOIO JURIDICO

APOIO AGESTAO

GESTAO DA
QUALIDADE

[

" SOMOS '

DEPARTAMENTO PARA A
! AVTORREPRESENTAtAO

I~REC~~S H-U:~S
r ~--
i I FORMA~AOrl _
L[ roMUNlCA\AO

I' ADMINISTRATIVO E

-1 FINANCEIRO
. CONTABILIDADE

-!-- AVIDA ADUlTA EATIVA
i (CTVAAI
i________~__ .
!!_ CENTRO OCUPACIONAl DOS :

OliVAIS

CENTRO OCUPACIONAl
ESPA~O DA LUZ

INTERVEN~AO PRECOCE NA
INFArWA

LAR RESIDENCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO,
. ACOMPANHAMENTO E
j ANIMA~AO PARA PESSOAS

COM DEflCIENCIA

CAMPO

SERVI~OS

CENTRO DE FORMA~AO
PROFISSIONAl

CENTRO DE RECURSOS

i-- PARA AINClUSAO
CRI

CENTRO OE RECURSOS
... MEOIOAS PARA A

EMPREGABILlOAOE

SUPORTE E
LOGISTICA

TRANSPORTES

MANUTEN~AO E
INfRAESTRUTURAS

RESTAURA~AO

----------~
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-----~ANALISE DA ENVOLVENTE EXTERNA

A situac;:ao social e economica atual, as orientac;:5es politicas e legais,

os quadros de financiamento para a resposta de qualificac;:ao

profissional continuarao em 2019 a implicar ajustes impactantes nas

medidas de controlo orc;:amental na CERCI e na concretizac;:ao dos

objetivos estabelecidos acrescentando exigencias aestrategia.

Neste ambito, os montantes dos subsidios atribuidos pelo Estado, 0

atraso no encerramento de processos de reembolso de despesas de

funcionamento dos anos 2016/17 da Formac;:ao Profissional, a

continua inexistencia de lin has de financiamento para iniciar projetos

de construc;:ao da nova resposta residencial e para 0 realojamento do

Centro Ocupacional dos Oliva is, sao fatores com impacto imediato na

sustentabilidade e estabilidade da CERCI bem como no

desenvolvimento dos servic;:os em resposta a necessidades

identificadas.

Asemelhanc;:a dos ultimos anos, os constrangimentos socia is geram

implicac;:5es com significado para a gestao financeira da organizac;:ao.

Perante estes desafios, a CERCI continuara a empenhar-se na procura

de soluc;:5es para responder de forma mais eficiente e eficaz.

Responderaos
desafios com
eficacia e
eficiencia!

----------~
PLANO de ATIVIDADES 2019
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----~FATORES CHAVE DE ATUAC;Ao E METAS

Sao EIXOS centrais para a atuac;ao da CERCI: a lideranc;a

estrategica; a qualidade, inovac;ao e melhoria continua; a

orientac;ao para 0 cliente; a capacitac;ao; a autorrepresentac;ao; a

atuac;ao em parceria, a gestao de recursos humanos. Para cada

fator definem-se objetivos e metas a alcanc;ar em cada cicio

anual de atividade.

L1DERAN<;A ESTRATEGICA - Pretende-se reforc;ar a estrategia da

gestao com ac;5es especificas que visam a eficacia e a eficiencia

organizacional, acompanhadas atraves dos indicadores de

desempenho definidos.

QUAI.IDADE, INOVA<;AO E MELHORIA CONTINUA - Pretende-se

em 2019 refletir internamente em areas chave para a

intervenc;ao a par da participac;ao em grupos de benchmarking

para partilha de praticas entre organizac;5es congeneres. Estas

ac;5es cumprem 0 objetivo de promover a participac;ao na

melhoria continua.,

ORIENTA<;AO PARA 0 CI.IENTE - Pretende-se atingir a

concretizac;ao de pelo menos 75% dos objetivos definidos, nos

pianos individuais de intervenc;ao dos clientes, em resposta as

. suas necessidades, expetativas, potenciais bem como, a alocac;ao

de recursos necessarios e as atividades planeadas. Pretende-se

igualmente consolidar e implementar a revisao do modelo de

qualidade' de vida adotado, do modele de intervenc;ao

EIXOS centrais
para a atua~ao da
CERCI para
alcan~ar objetivos
e metas anuais

ocupacional, 0 departamento para a autorrepresenta<;ao, de

forma a reforc;ar 0 envolvimento dos clientes, das famflias e da

comunidade em geral.----------Gb
PLANO de ATIVIDADES 2019
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----~ FATORES CHAVE DE ATUACAo E METAS

PARTICIPA<;AO - Pretende-se reforc;:ar 0 envolvimento de todas

as partes interessadas na vida da CERCI como contributo para a

cultura organizacional, para a sustentabilidade e para a promoc;:ao

dos direitos das pessoas com deficiencia intelectual e

multideficiencia.

PARCERIAS - Pretende-se manter as parcerias atuais para

assegurar a abrangencia da prestac;:ao de servic;:os (parcerias

operacionais), a inovac;:ao e 0 desenvolvimento (parcerias de

desenvolvimento) e a contribuic;:ao da CERCI para 0

desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social).

GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - Pretende-se dinamizar

ac;:5es de formac;:ao que respondam as necessidades identificadas

para 0 reforc;:o do desenvolvimento das qualificac;:5es, a

diversidade da faixa eta ria e dos anos de exerdcio profissional

dos colaboradores.

SUSTENTABILIDADE - Pretende-se desenvolver ac;:5es que

permitam 0 reforc;:o dos recursos econ6micos e financeiros da

CERCI.

EIXOS centrais

para a atua~ao da

CERCI para

alcan~ar objetivos

e metas anuais

----------Gb
PLANO de ATIVIDADES 2019
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----.... OPERAC.IONAUZACAO DOS OBJETIVOS

~ ESTRATEGICOS

Objetivo Estrategico 1 ~ Ajustar as a~oes da interven~ao aconjuntura polltica, social e econ6mica

2

4

75%

75%

80%

100%

100%

Metas

Ate abril

Ate dezembro

Aumento de

20% na

avalia!;ao

bastante

satisfa!;ao das

famflias

N.!:! de ac;:6es de

voluntariado

Projeto de

construc;:ao

definido

Taxa de

concretizac;:ao

Taxa de

implementac;:ao

apos aprovac;:ao da

candidatura

Envolvimento das

famflias

Taxa de

concretizac;:ao do

Plano

Plano de ac;:ao

definido

NQ,de
candidaturas a

projetos

financiados

Concretizac;:ao das

ac;:6es propostas

Indicadores

Taxa de Ac;:6es

implementadas

A~oeslAtividades

Implementar Plano de

Formac;:ao Externo

Concretizar ac;:6es

propostas

Alocar ac;:6es de

voluntariado a atividades

de intervenc;:ao

Planear a alargamento da

resposta residencial

Submeter candidaturas a

linhas de financiamento

para a desenvolvimento de

projetos de intervenc;:ao

com os c1ientes

Implementar a revisao do

modelo de interven!;ao nos

Centros de Atividades

Ocupacionais

Objetivos

operacionais

Implementar ac;:6es

de responsabilidade

social

Implementar ac;:6es

de voluntariado na

CERCI

intervenc;:ao

Prioridades

Implementar ac;:6es de

responsabilidade social

Implementar a Projeto

Implementar novas Agricultura Social na

servi!;os de apoio aos vertente terapeutica

Operacionalizar a revisao c1ientes e reforc;:ar as

de modelos de servic;:os existentes Criar grupo de trabalho

Qualificar para a Inclusao

Dinamizar ac;:6es de Contribuir para a

qualificac;:ao de
formac;:ao de profissionais f" .

pro ISSlonalS

exteriores aCERCI externos aCERCI

----------~
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----.... OPERAC,IONALlZAQAO DOS OBJETIVO'Tl
~ ESTRATEGICOS

Objetivo Estrategico 2 - Potenciar a articula~ao e 0 reconhecimento publico da CERCI

Prioridades
Objetivos

A~6es/Atividades Indicadores Metas
operacionais

Operacionalizar 0

Departamento para a

Comunicac;:ao Estruturar os Implementar 0 Plano Taxa de

mecanismos de de Comunicac;:ao da execuc;:ao do 85%

comunicac;:ao CERCI Plano

CERCI

Novo site
ate abril

implementado

Materiais para a ate dezembro

Rever/Criar suportes
divulgac;:ao

para a comunicac;:ao Materiais/

visual e escrita /formatos para

comunicar com ate dezembro
Estruturar os as diferentes

mecanismos de partes
comunicac;:ao interessadas

Reforc;:ar a marca CERCI CERCI
Divulgar a marca

NQ de Ac;:6es de 3
CERCI

Rever formato das
Pec;:as

Campanhas de
comunicac;:ao

Angariac;:ao de
para a campanha Ate fevereiro

Fundos
do IRS solidario

elaboradas

----------Gb
PLANO de ATIVIDADES 2019
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----..... OPERAC.IONALIZACAO DOS OBJETIVOS
~ ESTRATEGICOS

Objetivo Estrategico 3 - Ajustar as competencias dos colaboradores da CERCI as necessidades da

Organiza~ao

Prioridades Objetivos A~5es/Atividades Indicadores Metas

operacionais

Estrutu ra r a

Gestao de Implementar 0 Plano Taxa de execuc;:ao do
85%

Recursos de Gestao de RH Plano

Operacionalizar 0 Humanos RH)

Departamento de Implementar 0 Plano

Recursos Humanos
de Ac;:ao para

Reforc;:ar as promoc;:ao e N~ de Ac;:5es
estrategias de 3

cooperac;:ao com implementadas
gestao fatores de saude

emocional e emocional e ffsica
ffsica dos

colaboradores
Estabelecimento de

NQ de parcerias 3
parcerias para ac;:5es

estabelecidas
especificas

Taxa de colaboradores
75%

envolvidos

Promover a NQ de horas mfnimas

participac;:ao em ac;:5es de formac;:ao por 35h

do Plano de Formac;:ao colaborador

Interno e em ac;:5es Grau de satisfac;:ao dos

Implementar 0 Plano de
Reforc;:ar 0 externas colaboradores de pelo

desenvolvimento 70%
menDs bastante

Desenvolvimento de de competencias satisfeito
Competencias na atraves da

Taxa de execuc;:ao do
avaliac;:ao e desempenho

formac;:ao Implementar 0 Plano
Plano de Formac;:ao 80%

continua de Formac;:ao interna
dos colaboradores Interna

Implementar um
Analise de indicadores

sistema de Avaliac;:ao
de desempenho Ate dez

de impacto da

formac;:ao
individual e global

Rever as descric;:5es e Perfis

os perfis de func;:5es revistos/atualizados
1Q semestre

Gb
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----~ OPERAC.IONALlZAQAO DOS OBJETIVOS
~ ESTRATEGICOS

Objetivo Estrab~gico4 - Fomentar a participa~ao ativa dos colaboradores para a melhoria

continua

Prioridades
Objetivos

A~6es/Atividades Indicadores Metas
operacionais

Al;oes de reflexao

Envolver os colaboradores em Potenciar as para a melhoria
NQ de al;oes

oportunidades de continua intra 3
projetos!grupos de trabalho realizadas

participal;ao e respostas
para refletir e renovar a

envolvimento dos sociais!servi~os

intervenl;ao em diferentes colaboradores Recolher sugestoes

domlnios da vida da CERCI em areas chave para
Taxa de Resposta a

100%

a organizal;ao
sugestoes

Objetivo Estrab~gico 5- Potenciar a participa~ao de c1ientes e outras partes interessadas

na vida da CERCI

Prioridades
Objetivos

A~6es/Atividades Indicadores Metas
operacionais

Operacionalizar 0 Estruturar SOMOS- Implementar 0 Plano

Departamento para a Departamento para a para a
Taxa de execu~ao

75%
do Plano

Autorrepresenta~ao
Autorrepresental;ao autorrepresental;ao

Dinamizar a articulal;ao
Avaliar 0 grau de Al;oes de

Taxa de respostas Aumento
satisfal;ao dos sensibiliza~ao para a

recebidas 50%com entidades parceiras parceiros participal;ao

Implementar Plano
Taxa de

Dinamizar al;oes para de revitalizal;ao da
concretizal;ao do 70%

socios referentes ao Reforl;ar a
participal;ao dos

Plano
Cooperantes

Cooperativismo e a participal;ao dos
NQ de socios

Participal;ao Ativa na
sodos Incentivar a

participantes nas Aumentar

CERCI
participal;ao nas

Assembleias 10%
Assembleias Gerais

Gerais

Dinamizar al;oes para
Reforl;ar a Planeamento e

participal;ao das desenvolvimento de 2 2
famflias famflias al;oes na CERCI
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ESTRATEGICOS

Objetivo Estrategico 6 - Aumentar a sustentabilidade da CERCI nos domfnios econ6mico e financeiro

Prioridades Objetivos A~oes/Atividades Indicadores Metas

operacionais

Identificar linhas de
NQ de novos

financiamento,
parceiros

Diversificar as fontes de
parcerias ao abrigo

identificados ate
da Lei de Mecenato

obten<;ao de receitas NQ de linhas de dezembro
ou de

financiamento
Responsabilidade

identificadas
Social

Revisao dos produtos Portfolio atualizado

para a Produ<;ao e divulgado na Loja lQsemestre

Criativa Online

Taxa de
Implementar Plano 85%

concretiza<;6es
de Angaria<;ao de

fundos Valor total das 5.000 €

contribui<;6es

Implementar Participa<;ao na
Beneffcios das

Refor<;ar a atividade de a<;6es de refor<;o campanha Pirilampo
vendas (€)

43.000 €

a Magico

angaria<;ao de fundos sustentabilidade Volume de vendas
da CERCI de produtos e

Beneffcios das 13.000 €

presta<;ao de servi<;os
vendas (€)

Aumentar 0

resultado de
Aumentar

campanha de
5%os

Resultados da valores
sensibiliza<;ao para a

campanha anterior obtidos na
consigna<;ao dos

ultima
0,5% do IRS

campanha

Reduzir custos
Aplica<;ao dos

Redu<;ao de
procedimentos

nos Demonstra<;ao de 2% nos
Promover a redu<;ao de custos

fornecimentos e
vigentes para a

resultados fornecedore

servi<;os
celebra<;ao de

s e servi<;os
contratos

~
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----.... OPERAC,IONAUZAc;AO DOS OBJETIVOS
~ ESTRATEGICOS

Objetivo Estrategico 7 - Consolidar a gestao da qualidade da CERCI

'0

Prioridades
Objetivos

Ac;:oes/Atividades Indicadores Metas
operacionais

Concretizar as Planear e
Refon;:ar 0 metas anuais acompanhar os Taxa de

desempenho definidas indicadores de concretiza~ao 75%

organizacional
para 0 desempenho anual

desempenho

Realizar a Envolver as
Implementar Plano de

Taxa de

equipas para a concretiza~ao das 75%
transi~ao da

transi~ao
A~ao

a~5es

marca EQUASS
Consolidar 0

para 0 EQUASS Auditoria interna SGQ Taxa de
sistema de gestao

conformidades
>= 75%

2018 da qualidade

Implementar plano
Taxa de a~5es de

Realizar a~5es de
Participar em

de a~ao de
melhoria

grupos de decorrentes das 80%
benchmarking Benchmarking

benchmarking
a~5es do plano

de benchmarking

----------~
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----.... OPERAC.IONAUZACAO DOS OBJETIVOS
~ ESTRATEGICOS

Objetivo Estrategico 8 - (Re)Qualificar os recursos da CERCI

Prioridades
Objetivos

A~5es/Atividades Indicadores Metas
operacionais

ExecU<;:ao do Plano de Obras

Manutenc;:ao das sinalizadas/Obras >75%
Encontrar fontes

infraestrutu ras executadas
alternativas de

Melhoria continua das
Taxa de melhoriasfinanciamento condic;:5es de trabalho ao nfvel >70%

Potenciar implementadas
especifico para

recursos
de instalac;:5es/ equipamentos

renovac;:ao e Candidaturas

edificac;:ao de Obter financiamento para a apresentadas em

(re)construc;:ao de respostas resposta a 100%
equipamentos

socia is oportunidades de

financiamento

Estes objetivos e a~5es serao complementados atraves do planeamento de Objetivos

Especfficos de Processos, de Atividades, Metas, Indicadores, Responsabilidades e Prazos

d,efinidos no MAPA DE INDICADORES EGRELHA DE MONITORIZA<;AO referente a 2019.

Este documento de gestao operacional atuara como instrumento de acompanhamento para a

concretiza~ao do presente Plano de Atividades cuja execu~ao sera monitorizada

trimestralmente.
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-------------~ CRONOGRAMA .

IPA - Interrup<;c3o Parcial das atividades - mantem-se abertos os servi<;os administrativos, CAAAPD,
Lar-Residencial.

IP- Interrup<;c3o Parcial das atividades - mantem-se aberto °Lar-Residencial &..
___A.-.re.c.o.m.e.<;.o.d.a.s.a.t.iv.id.a.d.e.s_.C_-.C.a.rn.a.v.a.1_.p.-.P.a.sc.o.a__F.-.F.e.ri.a.do .iv
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ORCAMENTO 2019

O~lfIto

2018
ExICU~O

2018
Or~mlnto

2019

Unld €

DlSvlolExlc.18
Abs I %

PROVEITOS
Vendas

Pres~es de Servi~

Trabalhos para a 'nstilu~~o

SUbsKlios aExplor~o

OUlros Rendimenlos
Juros e DlVldendos

TOTAL PROVEITOS

91 331 92906 95406 2500
7,~ ~.',~'," ': . .:

-.-,:. '..;:: :":' .,
''';._';- - ..'.

, ! C .1 '}~)f I,,; .:y:' ~~ >,,~>,
.~

414895 413816 422 092 8276
:,-';:; < , ~ ~ )'?; ~u~~> ~,:J '~~C~ ~;~,;

"\ ~-:
',-, ,

3l~ <,M,
-I'":' ~:'D..' _.

10616
2293278 2 297 751 2292 191 ·5560

r,'" ~ .,' ~ ","'"' ;, ,\L ~ '~Vi
i,)_~~ :'", ~."

C ..
h~ l7~':; '. ~ " ;: '",:

83239 83 700 84 700 ,000
133 35 35

2893493 2888208 2894 424 6 216

2.7%

2,0%

-0.2%

0,2%

CUSTOS
Custo Mere Vend. e Cons.

Forneclmentos eSefVl~s

. -
::...._•.! ,,;,~j"-, ;.} '.'~:;:::f:

Gastos com 0 pessoal

AmortIZ~OOS

Outros Gaslos e Perdas

Gastos e Perdas de Finanetam.

TOTAL CUSTOS

RESULTADOS OPERACIONAIS

RESULTADOS FINANCEIROS

RESULTADOS LiaUIDOS

56 165 56213 56 213
~,':. '.~ ~~; }J; :<)' ~,'~ L::'

ji' ..::; : : ..
),'".: I :."..:_. i

459061 449 S84 440 592
.. ,j-~ ~. "'"I .. J\t 2.t ~);::,-'.. ...l~,

~ d ,~
·;C , : , .4r'

"

' ..

~:' ,l. i-).~ l, ~:'- ~j~~ rj
,

".1-:;'".:

21
] .~J .~ ~ • .1

"',

f~<.:".. , .."J

. ,
;U I:,: '. '.' /L:!~: "j"':'." />

2090442 2091 305 2122672
< ~! 1 J' t,.(.J. " ;' ,1," .,

;
... " .' ..... '

J::- ~',
j.,l ! ;,b :~

, ':(]
-~"./: r ;'.t..,'-'" .';...'..:

~ ~ .:.>. ., :1 <•.' .:-:. ~., '.,U ...

i
> . .,-

185000 189000 159000
46984 47024 47 024

Jrj..i S;:~·.;

.~ ~'; :" {
., 11", .~ , . • <-

-':,; """1\, '!l; °t"r'.

50 271 51 482 51 482

2 887922 2884607 2876 983

55 708 55047 68 889

·50 137 ·51 447 ·51 447

5571 3600 17 441

·8992

."
~9 j ;

31367

·30000

·7625

13841

13841

·2.0%

1.5%

·15,9%

·0,3%

251%

384.5%
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A Presidente, ~..-- --I'--__

<"

o Tesaureiro, ~ -R.~~

osecretariO'£~\~~
A Vagal, P'f)wNi) Di\(j. f.AA\Q Jill.~

AVOgal'~~ ~S~~ck<Je,~

Lisbaa, 12 de navembro de 2018
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