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----------~NOTAINTRODU~~
a presente plano apresenta as atividades propostas para 2018

e constitui-se como 0 instrumento de enquadramento da

gestao estrategica, da lideran<;:a e orienta<;:ao para a

interven<;:ao da CERCI - Cooperativa de Educar;ao e

Reabilitar;ao de Cidadaos com Incapacidade, C.R.L.

A sua elabora<;:ao assenta na estrategia definida para 0

quadrienio 2018-2021, definida a partir do desempenho

organizacional anterior, da analise da envolvente (interna e

external, da reflexao organizacional para a defini<;:ao de metas

e prioridades relativas aos c1ientes, famflias, colaboradores e

parceiros.

Reflete 0 compromisso assumido com a abrangencia e a

melhoria continua dos servi<;:os prestados e mantem a

relevancia dada a atua<;:ao estrategia, a comunica<;:ao e a
participa<;:ao ativa de todas as partes interessadas. Numa a<;:ao

concertada, pretende agilizar opr;oes de atuar;ao da
> •

Organizar;ao que continuem a promover a qualidade dos

servir;os centrados no c1iente e na consagrar;ao dos seus

Direitos, a capacitar;ao financeira e a eficacia e eficiencia na

gestao dos seus recursos capazes de gerar solu<;:6es para

alcan<;:ar metas e inovar.

Este Plano de Atividades traduz 0 compromisso com a Missao

da CERCI. a exito da sua implementa<;:ao vai ser 0 resultado do

contributo ativo de todos!

o Plano de

Atividades para

2018, pretende

agilizar op~oes

que continuem a

promover a

qualidade dos

servi~os
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~IDENTIDADE E ESTRATEGIA ORGANIZACIONA~

OTIMISMO

Assumimos uma atitude

posit iva e encaramos os

desafios como

oportu nidades!

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

situa~5es!

DEDICA(;AO A
CAUSA

Assumimos que a nossa a~ao

56 tem significado util

se for realizada com interesse,

empenho e dedical;ao!

OUSADIA NA

INCLUSAO
Assumimos a inclusao como a

"estrela guia" da nossa a~ao,

procurando formas inovadoras

e personalizadas de a

concretiza r!

ETICA NOS

PROCEDIMENTOS

Assumimos que toda a

al;ao e determinada por

princfpios eticos

insubstitufveis!

DEMOCRACIA NA

PARTILHA
Assumimos um conjunto de

princfpios e praticas profissionais

como forma de proteger direitos

humanos fundamentais e de

oportunidade de participa~ao

ativa na vida da CERCI.

----------~
PLANO de ATI"I DADES 2018



\\~l+z
~~~

~IDENTIDADE E ESTRATEGIA ORGANIZACIONA~~

PoHtica da Qualidade

Assegurar a satisfac;:ao das necessidades e a promoc;: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

func;:ao que exercem e com pro-atividade na melhoria continua

dos processos e procedimentos definidos.

lINHAS DE ORIENTA<;AO ESTRATEGICA 2018-2021

1. Dinamizar a comunicac;:ao externa.

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

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

4. Aumentar a sustentabilidade nos dominios econ6mico e financeiro.

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

). Ajustar as ac;:6es da intervenc;:ao a conjuntura politica, social e

economica.

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

3. Ajustar as competencias dos colaboradores da CERCI as necessidades

da Organizac;:ao.

. 4. Fomentar a participac;:ao ativa dos colaborad'ores para a melhoria

continua.

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

vida.da CERCI.

6. Aumentar a sustentabilidade da CERCI nos domfnios 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)Qualiffcar os recursos da CERCI. &...
.--..--..--..--.--~
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____~ ANALISE DOS FATORES CRiTICOS DE r}
~ SUCESSO E DESAFIOS ESTRATEGICO~~

FATORES CRfTICOS DE SUCESSO

Reflexao acerca das a~6esjvariaveisdegestao

determinantes para garantir a eficacia e

eficiencia do desempenho da CERCI

DESAFIOS ESTRATEGICOS

Desafios a que se pretende responder

2. A forma~ao continua dos colaboradores

para 0 desenvolvimento de

competencias-chave para a prossecu~ao

1. A participa~ao ativa das partes

interessadas;

1. Refor~o da interven~ao no percurso

educativo de crian~as e jovens com

deficiencia intelectual e multideficiencia em

estreita articula~ao com os parceiros na

comunidade;

da missao da CERCI; 2. Refor~o da interven~ao em resposta as

3. A estabilidadejempenho das equipas e a necessidades, potenciais e expetativas dos

cultura da organiza~ao;

4. 0 sistema de gestao da qualidade

EQUASS Assurance implementado;

seus c1ientes potenciadora dos seus

Direitos, da tomada de decisao e da

participa~ao ativa nos diversos dominios da

vida adulta ;
> 5. A participa~aojarticula~ao da

comunidade em a~6es de angaria~ao de 3. Refor~o da interven~ao para a

recursos e apoios; qualifica~ao, e empregabilidade das pessoas

6. A partilha inter-organizacional como

contributo para a reflexao e melhoria nas

praticas implementadas;

7. A participa~ao em projetos em areas

chave para a interven~ao centrada no

c1iente.

com deficiencia e incapacidade.

----------~
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------~ANALISE DA ENVOLVENTE INTER~

Recursos Humanos

Para 0 ana 2018, a CERCI contara

23
com 122 colaboradores organizados

em equipas multidisciplinares

especificas as respostas

sociais/servic;os. Alguns destes

colaboradores assumem mais do

que uma funC;8o ou a mesma, em

diferentes respostas

sociais/servic;os. Os tecnicos de

intervenC;8o especifica (ex.

psic6logos, fisioterapeutas)

representam 51% dos recursos

humanos previstos.
10 15 20 25

Ajudante de a¢o dirEta JIIl---
Auxil~r de Alividades Ocupaciooais

TAFf

M¢nltol!a!Forl1l.1dor!a de habil~a\!o ereabilita\ao

rerapeuta da fala ~::~
'I erapeuta OOJpacional ~

Monitor!••tividades o[upaciona~!Auxiliar Pedag, t---------
Tecnico!a de reabilila\lo epsicomotficidade ..-

Tecnico!a de selVi\ll social

Psicologo!a ...--
Jurista

Gestor!a

Animado!ra Sociocultural

Auxiliar de monilor!a

Fisioterapeuta

lducador!a social

Educador!a
Direlor!a Tlmeo!a ,,_iii

Direto!ar Gerlt

Oiretor!a administralivo!finaneeiro

Motorista

Vigilante

Tllbalhado~a aulifiar Iselv~os gera~1 JIIl--
Empregado!a de refeitorio

Empregado!a de limpela

COlinheiro!a

Aiudante de cOlinha

Administrafivo!a ""1IIIII~.Jc,:.c'::

> .

Servi~os Externos Contratualizados

Categoria .. Categoria •Consultoria jurfdica

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 ENVOLVENTEINTE~
~ ~

I

Recursos financeiros

A execuc;:ao orc;:amental de 2017 preve um desvio de 1,8% nos proveitos e de 

0,3% nos custos em relac;:ao ao orc;:amento de 2017. As rubricas que mais

contribuem para essas evoluc;:oes sao, os subsidios a explorac;:ao do lade dos

proveitos e os Fornecimentos e Servic;:os do lade dos custos.

o orc;:amento de 2018 tem como base um aumento de 2% da prestac;:ao de

clientes. Os subsidios recebidos da parte dos organismos representam 79% do

total de proveitos. Nos custos pressupoe-se um aumento na massa salarial de

0,3% 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%. 0 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 pressupoe a

eliminac;:ao no medio prazo.

--------------~
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------~ANALISE DA ENVOLVENTE INTERNA4

. . ~I
Estrutura Organizacional

ASSEMBLEIA GERAL
.. , . . .

CONSELHO FISCAL
~~- -

N

DIRE~AO

APOIO JURIDICO

I ..- ~-~ _ _._-.
I. CENTRO DE FORMA~AO

PROFISSIONAl

,
SERVI~OS i

, -

I
I -~~.=.==~~=~..=--

CENTRO DE RECURSOS
I··, PARA AINCLUsAO

'I CRI

RESTAURACAO

MANU-EN~AO E
I· INFRAESTR'J':URAS
I

I

I
1-- TRANSPORTES
1 I

I SUPORTE E I

lOGISTICA :

CENTRO OE RECURSOS
MEDIOAS PARA A

EMPREGA8lUDADE
-j

I rCEmROOf TJWISI~OpAiiA
Ii AVIDA ADUlTA EATIVA
!' (CIVAA)
[ ._----_._-------~

I.!"~ENT~ OC~;;;I~~~~ DOS-
I I OliVAIS

II~__~__-:=~=~=~-
I CENTRO OCUPAClONAl

I· I ESPA~O DA LUZ

I -:::-=._-=::::::::=:
i i ImERVENy\O PRECOCf NA
!-.~ INFANaA

Ic~=~=

'

II ~c~i:~i~~~~:6:
ANIMA~AO, PARA PESSOAS

COM DEFiCIENCIA

CAMPO

, i

! RESPO~AS SOCIAlS
1 {

GESTAO DA
QUALIDADE

r
u ADMINISTRATIVO E , CONTABILIDADE

i FINANCEIRO

I
,.--------..-...-..-
1 SOMOS

1 O£PARTAMErITOP~ A i

l. AUTORR~~E~~~~~ .. _

) RECURSOS HUMANOS .
'[-I
! iH FORMA~O

I ,'::'=========
lJ COMUNICA~AO

I~. -

;APOIO AGESTAO

--------------~
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A situal;ao social e econ6mica atual, as oriental;oes polfticas e legais,

------~ANAUSE DA

· .\~

ENVOLVENTE EXTERNA~

~
os quadros de financiamento para as respostas de qualifical;ao

profissional, implicam ajustes extraordinarios as medidas de controlo

orl;amental na CERCI. Estes fatores tem um impacto direto a curto e

medio prazo na concretizal;ao dos objetivos estabelecidos

acrescentando exigencias de fundo para a estrategia e {re)definil;ao

de metas.

Neste ambito, as entradas de recursos, materializadas nos montantes

dos subsfdios atribuidos pelo Estado, no reembolso de despesas de

funcionamento das respostas sociais/servil;os nada celere, a

inexistencia de Iinhas de financiamento que permitam iniciar

projetos de construc;:ao para mais respostas residenciais e para

substituic;:ao do espac;:o do Centro Ocupacional dos Olivais, sao

fatores com impacto elevado e imediato para a sustentabilidade e

estabilidade da CERCI. A contral;ao do mercado e os apoios

financeiros sob a forma de donativos justificados pela tambem crise

no setor empresarial, a falta de oportunidades de submissao de

candidaturas a linhas de financiamento de fundo em materias

essenciais para a CERCI, mantem-se como fatores que acarretam

cond iciona mentos.

A semelhanc;:a dos ultimos anos, a diminuic;:ao do rendimento

disponfvel das famflias e os constrangimentos sociais que os

colaboradores enfrentam nas suas vidas diarias sao fatores

Perante os
desafios a CERCI
continuara a
empenhar-se na
sua mais
capacita~ao e em
encontrar
solu~oes mais
eficientes e
eficazes

impactantes na organizal;ao. Para todos estes desafios, a CERCI

continuara a empenhar-se na sua capacitac;:ao e desenho de soluc;:6es

alternativas que permitam responder de forma mais eficiente e

eficaz. &..
----------~
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----~FATORES CHAVE DE ATUAc;AO E METAS ;t
. ~

lIDERANC;A ESTRATEGICA - Pretende-se reforc;:ar a estrategia da

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

organizacional acompanhadas atraves dos indicadores de

desempenho definidos.

QUALIDADE, INOVAC;AO E MElHORIA CONTINUA - Pretende-se

em 2018 a manutenc;:ao de grupos de reflexao em areas chave

para a intervenc;:ao a par da participac;:ao em ac;:5es de partilha de

praticas entre organizac;:5es congeneres. Esta aposta em ac;:5es

envolvendo diferentes intervenientes sao fundamentais para a

participac;:ao de todos no processo de desenvolvimento e para a

cultura da. CERCI. A criac;:ao de departamentos para a

Comunicac;:ao e Recursos Humanos pretende reforc;:ar de forma

significativa a estrategia e a melhoria continua nos processos que

Ihes estao associados.

~ ORIENTAC;AO PARA 0 ClIENTE - Pretende-se atingir a

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

pianos individuais de intervenc;:ao dos c1ientes, 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 modelo de intervenc;:ao

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

ocupacional, e criac;:ao de um departamento para a

autorrepresentac;:ao, num processo que reforce 0 envolvimento

dos c1ientes, das famflias e da comunidade em geral.

----------Gb
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----~ FATORES CHAVE DE ATUACAO E METAS ..

\\

PARTICIPAC;: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;:6es de formac;:ao que respondam as necessidades identificadas

para 0 reforc;:o do desenvolvimento das qualificac;:6es, a

diversidade da faixa eta ria e dos anos de exercfcio profissional
>

dos colaboradores.

SUSTENTABILIDADE - Pretende-se desenvolver ac;:6es 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

----------~
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----.... OPERAC.IONALlZAQAo DOS OBJETIVOS 1-
~ ESTRATEGICOS . ~I

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

Prioridades
Objetivos

A«;5esjAtividades Indicadores Metas
operacionais

Pianos Individuais
100% PIIC

de Intervenc;ao dos
definidos

Implementar a revisao do
de acordo com

modelo de intervenc;ao nos Clientes (PIIC)
o modelo

Centros de Atividades

Ocu pacionais
Ac;6es de

divulgac;ao para 3

c1ientes e famflias

Rever modele de

intervenc;ao para 0 Lar
Proposta de

ate dezembro
revisao

Residemcial

Implementar novos
Implementar 0 Projeto

NQ. de novas ac;6es
Agricultura Social na Quinta 1

servic;os de apoio aos implementadas

Operacionalizar a revisao c1ientes e reforc;ar os
das Carmelitas

de modelos de servic;os existentes Reajustar as intervenc;6es
Taxa de

para a qualificac;ao
concretizac;ao dos 80%intervenc;ao profissional em resposta a

legislac;ao em vigor
objetivos definidos

Implementar ac;6es de

responsabilidade social

Dinamizar ac;6es de

formac;ao de profissionais

exteriores aCERCI

Implementar ac;6es

de voluntariado na

CERCI

Implementar ac;6es

de responsabilidade

social

Contribuir para a

qualificac;ao de

profissionais

externos aCERCI

Submeter candidaturas a

linhas de financiamento

para 0 desenvolvimento de

projetos de intervenc;ao

com os c1ientes

Alocar ac;6es de

voluntariado a atividades

de intervenc;ao

Concretizar ac;6es

propostas

Implementar Plano de

Formac;ao Externo

NQ.de

candidaturas a

projetos

financiados

NQ de projetos

implementados

apos aprovac;ao da

candidatura

N.Q de ac;6es de

voluntariado

Taxa de

concretizac;ao

Taxa de

concretizac;ao do

Plano

2

100%

4

100%

75%

----------~
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.... OPERAC.IONALIZACAO DOS OBJETIVOS~
~ESTRATEGICOS ~

Objetivo Estrategico 2 - Potenciar a articular;:ao e 0 reconhecimento publico da CERCI

Prioridades
Objetivos

Ar;:5es/Atividades Indicadores Metas
operacionais

Operacionalizar 0
Definir plano de

Departamento para a
trabalho para 0 Plano definido

ate fevereiro
Comunica<;:ao Estruturar os Departamento para a para 2018

mecanismos de Comunica<;:ao

comunica<;:ao Implementar 0 Plano Taxa de
CERCI de Comunica<;:ao da execu<;:ao do 85%

CERCI Plano

Novo site
ate dezembroRever/Criar suportes

implementado
para a comunica<;:ao

Estruturar os visual e escrita
Materiais para a

ate dezembro

mecanismos de
divulga<;:ao

comunica<;:ao A<;:5es de

CERCI Divulgar a marca
divulga<;:ao nos

CERCI
canais de 3 a<;:5es

Refor<;:ar a marca CERCI comunica<;:ao

eletr6nicos

Elaborar

artigos/noticias/com
NQ de pe<;:as de

4

unica<;:5es
comunica<;:5es

----------Gb
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.... OPERAC.IONALIZACAO DOS OBJET'VOS41
~ESTRATEGICOS ~

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

Organiza~ao

Prioridades Objetivos A~5es/Atividades Indicadores Metas

operacionais

Definir plano de
Plano definido paraEstruturar a

trabalho para 0 ate fevereiro

Operacionalizar 0
Gestao de 2018

Departamento RH
Recursos

Departamento de Humanos RH)
Implementar 0 Plano Taxa de execuc;ao do

85%
Recursos Humanos

de Gestao de RH Plano

Reforc;ar as Desenvolver ac;ao de

estrategias de cooperac;ao com 0

gestao impacto dos fatores NQ de ac;5es 1

emocional e envelhecimento, desenvolvidas

ffsica dos desgaste emocional e

colaboradores ffsico

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

Reforc;ar 0 Interne e em ac;5es Grau de satisfac;ao dos
Implementar 0 Plano de

desenvolvimento externas colaboradores de pelo
Desenvolvimento de de competencias

70%
menos bastante

Competencias na atraves da satisfeito

avaliac;ao e desempenho
formac;ao Taxa de execuc;ao do
continua Implementar 0 Plano Plano de Formac;ao

dos colaboradores 80%
de Formac;ao interna Interna

Implementar um
Analise de indicadores

sistema de Avaliac;ao
de desempenho Ate dez

de impacto da
individual e global

formac;ao

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

Objetivo Estrategico 4 - Fomentar a participa~ao ativa dos colaboradores para a melhoria

continua

Prioridades
Objetivos

A~6es/Atividades Indicadores Metas
operacionais

Ac;:oes de reflexao

Envolver as colaboradores em Potenciar as para a melharia
NQ de ac;:oes

projetos!grupos de trabalho oportunidades de continua intra
realizadas

3

participac;:ao e respostas
para refletir e renovar a

envolvimento dos sociais!servic;:os

intervenc;:ao em diferentes colaboradores Recolher sugestoes
Taxa de Resposta a

dominios da vida da CERCI em areas chave para 100%

a organizac;:ao
sugestoes

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

na vida da CERCI

75%

70%

Metas

Aumento

50%

Aumentar

10%

ate fevereiro

Indicadores

Plano definido

para 2018

Taxa de

concretizac;:ao do

Plano

NQ de socios

participantes nas

Assembleias

Gerais

Taxa de respostas

recebidas

para a

autorrepresentac;:ao

Definir plano de

trabalho para a

Departamento para

a
autorrepresentac;:ao

Incentivar a

participac;:ao nas

Assembleias Gerais

Ac;:oes de

sensibilizac;:ao para a

participac;:ao

Implementar Plano

de revitalizac;:ao da

participac;:ao dos

Cooperantes

A~6es/Atividades

Implementar a Plano
Taxa de execuc;:ao

do Plano

Objetivos

operacionais

Reforc;:ar a

participac;:ao dos

socios

Avaliar a grau de

satisfac;:ao dos

parceiros

Estruturar SOMOS

Departamento para a

Autorrepresentac;:ao

CERCI

Operacionalizar a

Prioridades

Cooperativismo e a
Participac;:ao Ativa na

Dinamizar ac;:oes para

socios referentes ao

Departamento para a

Autorrepresentac;:ao

Dinamizar a articulac;:ao

com entidades parceiras
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{1
Objetivo Estrategico 6 - Aumentar a sustentabilidade da CERCI nos dominios economico e financeiro

Prioridades Objetivos A~5es/Atividades Indicadores Metas

operacionais

Identificar linhas de
NQ de novos

financiamento,
parceiros

Diversificar as fontes de
parcerias ao abrigo

identificados ate

obten~ao de receitas
da Lei de Mecenato

NQ de Iinhas de dezembro
ou de

financiamento
Responsabilidade

identificadas
Social

Taxa de
Implementar Plano

concretiza~5es
85,00%

de Angaria~ao de
Valor total das

fundos 5.000 f
contribui~5es

Participa~ao na
Beneffcios das

campanha Pirilampo
vendas (f)

39.000 f
Implementar Magico

Refor~ar a atividade de a~5es de refor~o Volume de vendas
a de produtos e

Beneffcios das 13.000 f

angaria~ao de fundos sustentabilidade
presta~ao de servi~os

vendas (f)

da CERCI
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

Renegocia~ao de

Reduzir custos contratos com Redu~ao de

nos fornecedores Demonstra~aode 2% nos
Promover a redu~ao de custos

fornecimentos e Realizar concursos resultados fornecedore

servi~os para mudan~a de s e servi~os

fornecedores

----------~
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~ESTRATEGICOS ~

Objetivo Estrategico 7 ~ Consolidar a gestao da qualidade da CERCI

Prioridades
Objetivos

Ac;5es/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 Taxa de

equipas para a
A~6es de

concretiza~ao das 100%
transi~ao da

transi~ao
informa~ao/forma~ao

a~6es

marca EQUASS
Consolidar 0

Auditoria interna SGQ Taxa de
para 0 EQUASS sistema de gestao >=75%

conformidades.
2018 da qualidade

Implementar plano
Taxa de a~6es de

Realizar a~6es de
Participar em

de a~ao de
melhoria

grupos de decorrentes das 80%
benchmarking Benchmarking

benchmarking
a~6es do plano

de benchmarking

>

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

Prioridades
Objetivos

A~5es/Atividades Indicadores Metas
operadonais

Execu~ao do Plano de Obras

Manuten~ao das sinalizadas/Obras >75%
Encontrar fontes

infraestruturas executadas

alternativas de
Melhoria continua das

Taxa de melhoriasfinanciamento
condi~5es de trabalho ao nivel >70%

Potenciar implementadas
espedfico para

recursos
de instala~5es/ equipamentos

renova~ao e Candidaturas

edifica~ao de Obter financiamento para a apresentadas em

(re)constru~ao de respostas resposta a 100%
equipamentos

sociais 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

<)efinidos no MAPA DE INDICADORES E GRELHA DE MONITORIZA<;AO referente a 2018. 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.

----------Gb
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IPA - InterruP9ao Parcial das atividades - mantem-se abertos os servi90s administrativos, CAAAPD,
Lar-Residencial.

IP- InterruP9ao Parcial das atividades - mantem-se aberto °Lar-Residencial

__A_-re_co_me..90_da_sa_tivi_dad_es_C_-C_arn_av_al_P-_Pa_sco_a_F-_Fe_riad_o-----fib
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Orc;:amento Execuc;:ao Orc;:amento Desvio/Exec.17

2017 2017 2018 Abs %

PROVEITOS
Vendas 92 85 91 6 7,0%

Mercadorias 79 76 79 3 4,0%

Produtos 13 10 13 3 31,5%

Prestac;:5es de Servic;:os 431 404 415 11 2,7%

Mensalidades 394 371 378 7 2,0%

Prestac;:5es de Utentes 37 33 37 4 11,1%

Trabalhos para a Instituic;:ao 29 11 11

Subsidios aExplorac;:ao 2231 2338 2293 -44 -1,9%

Sector PUbl. Administrativo 2220 2321 2277 -44 -1,9%

Outros Sectores 10 16 16

Outros Rendimentos 83 81 83 2 2,5%

Juros e Dividendos 0 0 0

TOTAL PROVEITOS 2866 2919 2893 -25 -0,9%

CUSTOS
Custo Merc. Vend. e Cons. 52 56 56

Mercadorias 36 40 40

Materias Primas 16 16 16

Fornecimentos e Servic;:os 490 468 459 -9 -2,0%

Servic;:os especializados 138 130 128 -3 -2,0%

Materiais 23 25 24 0 -2,0%

Energia e Fluidos 69 65 64 -1 -2,0%

Desl. Est. e Transportes 31 29 29 -1 -2,0%

Servic;:os Diversos 229 219 215 -4 -2,0%

Gastos com 0 pessoal 2081 2084 2090 6 0,3%

Remunerac;:5es 1721 1714 1720 5 0,3%

Encargos s/ remunerac;:5es 337 354 355 1 0,3%

Seguros de acid. Trabalho 22 15 15 0 0,3%

Acc;:5es Formac;:ao 0 0 0

Amortizac;:5es 180 186 185 -1 -0,4%

Outros Gastos e Perdas 47 52 47 -5 -9,6%

Impostos 1 0 0

Outros Gastos 46 52 47 -5 -9,6%

Gastos e Perdas de Financiam. 60 55 50 -5 -9,0%

TOTAL CUSTOS 2910 2902 2888 -14 -0,5%

RESULTAD"OS OPERACIOI\JAIS 16 72 56 -16 -22,8%

RESULTADOS FINANCEIROS -60 -55 -50 5 -9,1%

RESULTADOS LfQUIDOS -44 17 6 -11 -67,3%

fib
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Usboa, 06 de novembro de 2017
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