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A CERCI sera uma entidade de refere!ncia
no ambito da inclusao social,
proporcionando melhor qualidade de vida
aos seus c1ientes e multiplas formas de
vivemcia em comum.

1. PRINCiplOS DE Ac;AO E pOLiTlcAS ORGANIZACIONAIS

MISSAO

Contribuir para a qualidade de vida das pessoas com
deficie!ncia intelectual e multideficie!ncia atuando na
preven9ao, sensibiliza9ao, prom09ao de competE!ncias e
capacidades e desenvolvimento de atividades, atraves
do fomento de uma comunidade orientada pelo
otimismo, motiva9ao e pela nao discrimina9ao.

VALORES

L

VISAO

s B o

,,' Otimismo: assumimos uma atitude positiva e encaramos os desafios como
oportunidades!

r' Dedica930 a causa: Assumimos que a nossa a9ao s6 tern significado uti! se for realizada
com interesse, empenho e dedica9ao!

RI Etica nos procedimentos: assumimos que toda a a9ao e determinada por princfpios eticos
insubstitufveis!

'" Flexibilidade nas atitudes: assumimos atitudes de acordo com as situa90es!

Determina930 na a9ao: assumimos uma atitude persistente na prossecu9ao dos nossos
objetivos e na procura ativa de praticas inovadoras!

'" Ousadia na inclusao: assumimos a inclusao como a "estrela guia" da nossa a9ao,
procurando formas inovadoras e personalizadas de a concretizar!

Democracia na partilha: assumimos urn conjunto de princfpios e praticas profissionais
como forma de proteger direitos humanos fundamentais e de oportunidade de participa9ao
ativa na vida da CERCI! .

Polftica da Qualidade: assegurar a satisfa980 das necessidades e a prom09ao da qualidade de vida
ge todos os seus clientes, com respeito pela sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais,
com profissionais cada vez rnais qualificados e motivados para a fun9ao que exercem e com pro
atividade na melhoria continua dos processos e procedimentos definidos.

Politica de Recrutamento (resumo): a polftica de recrutamento da CERCI tern como objetivo alinhar
continuadamente as competEmcias dos(as) colaboradores(as) as Iinhas estrategicas de orienta9ao, as

. quais sao conducentes a prossecu9ao da Missao e Visao.

Politica de Privacidade (resumo): os dados pessoais ge clientes e de outras partes interessadas
sao tratados de acordo com 0 cumprimento do Regulamento Geral sobre a Prote9ao de Dados
(RGPD) da Uniao Europeia (RGPD) (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, que
entrou em vigor para todos os estados membros a partir de 25 de maio de 2018. A transparemcia do
processo, a prote9ao dos direitos e garantias fundamentais sao os princfpios da nossa a9ao no que
concerne ao tratamento dos seus Dados Pessoais.

Polftica de preven930 do abus,o e maus tratos (resumo): Garantir a dignidade e a integridade moral
e fisica de todos, proporcionando urn ambiente harmonioso e estimulante e agindo assertivamente nas
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2. ENQUADRAMENTO

situa<;oes de maus tratos.
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a presente relat6rio apresenta a avalia<;80 do Plano de Atividades estabelecido para 0 ana 2018.
Neste ano, destacou-se a gest80 estrategica das receitas e das despesas, mantendo-se a Ftr;'

necessidade de recurso a financiamento, para fazer face aos desvios sucessivos impostos pelos i
graves atrasos no reembolso de despesas dos projetos de Qualifica<;80 Profissional Inicial em curso.
Ao novel das receitas deu-se continuidade a realiza<;80 de a<;oes de angaria<;80 de fundos !

fundamentais para a implementa<;80 de solu<;oes ajustadas para 0 equilfbrio financeiro.

jJ. '

Apresentam-se evidencias da interven<;80 nos eixos estrategicos de atua<;80:
"' Orienta~ao para 0 cliente - enquadra 0 planeamento e monitoriza<;80 anual dos Pianos

Individuais do Cliente; a implementa<;80, monitoriza<;80 e avalia<;80 das atividades
alocadas a cada Plano Individual de Interven<;80.

Presta~ao de servi~os de qualidade - enquadra a implementa<;80 dos Processos e
Procedimentos do Sistema de Gest80 da Qualidade; as a<;oes de BENCHMARKING e os
grupos de trabalho que a CERCI integrou, promoveu a reflex80 acerca de polfticas,
praticas e modelos de interven<;80. Decorrente da reflex80 em torno do modele de apoio
ocupacional na CERCI e da defini<;80 do Plano Individual de Interven<;80 de cada c1iente,
iniciada no ultimo trimestre de 2016, deu-se continuidade em 2018 a implementa<;80 idas
mudan<;as definidas.

" Proje~ao da imagem no exterior - enquadra a participa<;80 em eventos diversos que
permitem partilhar as praticas de interven<;80 na CERCI e 0 acolhimento de visitas de
partilha de praticas. Destaca-se no ambito da atua<;80 do Departamento para a
Comunica~ao, 0 inicio da reformula<;80 do site organizacional tarefa que estara concluida
em 2019.

'", Participa~ao e envolvimento das partes interessadas - enquadra a implementa<;80 de
a<;oes que promovem a participa<;80 ativa dos c1ientes e dos colaboradores em eventos
organizacionais. A perce<;80 de satisfa<;80 de c1ientes, familias, colaboradores e parceiros,

> . e as sugestoes para a melhoria S80 dados essenciais para a melhoria continua.

.. Promocao dos direitos e deveres dos clientes - enquadrou a refleX80 em torno
das metodologias de trabalho do departamento SOMaS; constru<;80 de pe<;as de
comunica<;80; a participa<;80 e apresenta<;80 de comunica<;oes em eventos publicos
oficiais; a participa<;80 em campanhas de preven<;80 de abusos e maus tratos e violencia
domestica; a participa<;80 discuSS80 do novo RGPC; a testagem e analise do Guia dos
Direitos.
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AnaliseN2 de clientes

2015 2016 2017 2018

RESPOSTA
SOCIAL!SERVIC;O

3.1. CLiENTES

• 0 A _Lz.
3. INDICADORES DE IMPACTE DA ATIVIDADE DA CERCI l-
Os indicadores de impacte e desempenho da CERCI foram definidos tendo em conta as principais ~
partes interessadas: clientes, famflias, colaborado(es e parcerias. Apresentam-se os resultados obtidos \\~
em cada indicador definido e em alguns indicadores os resultados dos ultimos 3 anos 0 que permite ~I
fazer uma analise compreensiva de tendemcia. ~

~
Interven!;ao Precoce
na Inf~ncia

74 75 77 76 Mantem constante ao longo dos anos 0 nQ de c1ientes

atendidos.

Centro de Recursos
para a Inclusao

295 331 312 311 o numero de alunos atendidos manteve a tendencia do ana

2017. 0 CRI manteve a sua a~ao em 12 agrupamentos de

escola (Bairro Padre Cruz, D. Dinis, Fernando Pessoa,

Laranjeiras, Luis de Camoes, Marquesa de Alorna, Nuno

Gon~alves, Patricio Prazeres, Piscinas, Santa Maria dos Oliva is,

Camarate e Virgilio Ferreira) .

Atividades
Ocupacionais

167 167 167 167 63% dos c1ientes frequentam 0 CTVAA, 19% 0 Centro dos

Olivais e 18% 0 Espa~o da Luz. A media de idades e de 39 anos,

59 % tem entre 35 - 49 anos, 13% tem entre 50 - 59 anos.

Assim, 72% dos c1ientes tem acima de 34 anos. 65% dos

c1ientes esta na CERCI ha pelo menDs 15 anos.

Lar Residencial 20 20 20 20 A taxa de ocupa~ao foi de 100% ao lange de todo 0 ano. A

media das idades dos c1ientes e de 47 anos situando-se 60 %

entre os 35 e os 49 anos. E 40% entre os 50 e os 59 anos de

idade.

Forma~ao
Profissional

67 63 70 48 A Forma~ao Inicial foi enquadrado pelo quadro de apoio

aprovado pelo IEFP para Percursos B (3600 horas). Por falta de

candidatos, extingui-se a area de Operador de Jardinagem nas

modalidades Inidal e Continua previstas para 2018.

Centro de
Recursos 
medidas para a
Empregabilidade

181 151 153 Ao nivel das medidas Informa~ao, Avalia~ao e Orienta~ao para a

Qualifica~ao e 0 Emprego(lAOQE), foram abrangidos 127

beneficiarios com uma taxa de conclusao de 80%. Nao se

registaram desistencias. Na medida Apoio a Coloca~ao(AC)

foram abrangidos 24 pedidos com uma taxa de permanencia de

67%. No Acompanhamento P6s-Coloca~ao(APC) foram

abandonados 2 pedidos, 1 dos quais concluiu a medida em 2018.

Face ao Plano de A~ao proposto pelo IEFP, a taxa de

concretiza~ao das metas de encaminhamento para IAOQE foi de

70%, para AC foi de 54 % e de apenas 8% em APC . No global, a

taxa de concretiza~ao do Plano foi de 67%.

5
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167 31 dos c1ientes atendidos sao novos processos e os restantes

representam 0 acompanhamento de processos em tratamento

referentes a necessidades de integrac;:ao em CAD, Lar Residencial,

informac;:ao jurfdica e de apoios socia is. D acompanhamento esteve

de acordo com a meta anual definida .

RESPOSTA N2 de c1ientes

SOCIAL/SERVIr;O 2015 2016 2017 2018

CAAAPD 213 167 186

Analise

L s 6 o

TOTAL 836 1004 983

DESEMPENHO

942 0 nQ total de c1ientes atendido mantem a tendencia registada

em 2018.

META ALCANr;ADA

Candidaturas - Resposta SociaII Servi~o Analise DESEMPENHO
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Admissao - Resposta Social Servi~o

Recebemos 186 candidaturas ao longo META

de 2018. SUPERADA

Da mesma forma que em 2017, 0 nQ de

candidaturas evidenciou igual tendencia

de pedidos para cursos de Formac;:ao

Profissional (CFP), CAO e Residencia.

Registou-se um aumento do nQ de

pedidos de CAAAPD. Das candidaturas

recebidas, 58% sao elegfveis para a

abrangencia do servic;:o solicitado.

Analise

Centro de Atividades Ocupacionais- 5 As admissoes ocorreram para substituic;:ao de vagas

admissoes deixadas em aberto por mudanc;:a de residencia.

Centro de Formacao Profissional- 35
novas admissoes

As admissoes ocorreram para 0 preenchimento de vagas

previstas para iniciar novos cursos nos projetos em

implementac;:ao.

Assurance
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Lista de candidatos- Resposta Social Servi~o

oBsL
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No Centro de Forma!;ao Profissional fica ram em Lista 35

Candidatos a aguardar aberturas de novas turmas.

A

$
L

Analise

A lista de candidatos continua a evidenciar a tendencia

crescente nos pedidos para apoio ocupacional(CAO) e

Lar-Residencial tendo aumentado, respetivamente, 32% e

12%.
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Anos

100% dos formandos conclufram 0 curso de META

Ajudantes de Cozinheiro e Servi!;o de Mesa e ALCAN«;ADA

Bar, unico curso que estava previsto terminar

em 2018.

DESEMPENHO

META

SUPERADA

A meta estabelecida, de concretiza!;ao de pelo

menos 75% dos objetivos dos Pianos

Individuais de Interven!;ao dos Clientes (PIIC),

registou desvios apenas na Residencia. A fase

do cicio de vida inerente ao envelhecimento

continua a ter um peso determinante neste

grau de concretiza!;ao e determina a reflexao

para 0 planeamento da interven!;ao para 2019.

Pianos Individuais de Interven~aodo Cliente (PIIC)

AnaliseResposta Sociall Taxa de Concretiza~ao

Servi~o

2015 2016 2017 2018

Interven~ao 80 78 78 80
Precoce na Infancia

Centro de Recursos 79 78 78 80
para a Inclusao

Atividades CTVAA 84 74 88 88
Ocupacion

COL 76 73 85 85
ais

EL 70 70 84 85

Lar-Residencial 58 68 55 50

GERAL 75% 73% 78% 78%
> .

Centro de Forma~ao Continua
Forma~ao

Profissional

Taxa de clientes que atingiram pelo menos
75% dos objetivos estabelecidos no PIIC (META
65%)

Analise DESEMPENHO

2015

2016

2017

2018

64%

57%

71%

74%

No global 74% dos c1ientes alcan!;aram pelo META

menos 75% dos objetivos definidos. A meta SUPERADA

individual estabelecida para cada Resposta

Social/servi!;o foi alcan!;ada nos Centros de

Atividades Ocupacionais, Interven!;ao precoce

na Infancia e Centro de Recursos para a

Inclusao.
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Grau de concretiza~ao geral nos indicadores
Taxa de execu~ao das atividades desenvolvidas

de acordo com os PIIC nas respostas sociais
(META TAXA=>75%)

Analise DESEMPENHO

No global, a taxa de concretizal;ao das META

atividades planeadas foi mais elevada nas SUPERADA

Atividades Socialmente Uteis, Secio Culturais,

Terapeuticas e de ambito formativo.

AoBsL

81%
82%
90%

88%

2015
2016
2017
2018

3.2. PARCERIAS

3.3. COLABORADORES

TOTAL

Parcerias de Responsabilidade Social

Total parcerias operacionais

Parcerias de Desenvolvimento

2015 2016 2017 2018 Analise

55 69 57 57 Regista-se uma tendencia de manutenl;ao
15 13 23 23 das parcerias estabelecidas.

7 8 7 8

3 4 7 6

7 10 7 8

15 26 36 36

9 9 9 9

111 139 146 147

11 11 8 11

10 10 10 12

132 160 160 168

Analise DESEMPENHO

120 colaboradores. Registamos menos 2 colaboradores do que 0 META NAO

previsto em plano devido ao encerramento da area de Formal;ao ALCANCADA

Profissional de Operador/a de Jardinagem e a uma licenl;a sem

vencimento.

CTVAA

COL

EL

CFP

CAAAPD

Resposta Social/Servi~o

IPI

CRI

Parcerias
Operacionais

Colaboradores
Resposta Social/

Servi~o

NQ de colaboradores
previstos

Colaboradores
contratados para
preenchimento de
novas vagas e de
vagas deixadas em
aberto

4 Auxiliares dos Servil;os Gerais - 2 Centro Ocupacional CTVAA, 1

Centro Ocupacional Espal;o da Luz, 1 Centro Ocupacional dos Olivais.

3 Monitores de CAO- para a equipa do CTVAA para substituil;ao de

baixa prolongada e licenl;as de maternidade.

1 Terapeuta Ocupacional para a equipa do CTVAA para preenchimento

de vaga apes rescisao contratual

1 Monitora de CAO - para a equipa do Espal;o da Luz para substituil;ao

de baixas

17 Tecnicos de Intervenl;ao Especifica - para 0 CRI e apes aproval;ao

dos Pianos de Al;ao para 2018/19

8
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GRAU DE

CONCRETIZA«;AO

DE49%

DESEMPENHO

Ao8s

Analise

L

a volume global de forma~ao continua frequentada pelos(as)

colaboradores(as) traduziu-se em 1176 horas, sendo 853 horas

ministradas pela CERCI (Plano de Forma~ao Interna) e 323 horas

realizadas em entidades formadoras externas. Concretizado 49% do

Plano de Forma~ao dado que neste plano foram contempladas a~6es

que seriam realizadas por entidade externa que adiou a sua

implementa~ao para 2019. Foram abrangidos, 86% dos colaboradores,

de todas as respostas sociais e servi~os da CERCI em a~6es de forma~ao

internas ou externas. Em 2018/ todas as Respostas Sociais/Servi~os da

CERCI registaram um grau de participa~ao de 75% ou mais de

colaboradores(as) envolvidos em Forma~ao Continua. a plano incidiu

nas tematicas Educa~ao Inclusiva; Transferencias e Posicionamentos;

Praticas em Interven~ao Precoce; Autorrepresenta~ao.

Implementadas um total de 853 horas de forma(;ao interna e a~oes

externas num total de 323 horas. 100% dos pedidos de autoriza~ao

para a~6es de forma~ao externa foram aprovados.

Colaboradores
Resposta Sociall

Servi~o

Forma(;ao e
desenvolvimento de
compet€mcias

Plano de forma(;ao

Grau de satisfa(;ao
com 0 plano de
forma(;ao

Dos colaboradores que responderam ao questionario de Avalia~ao do META

Grau de Satisfa~ao concordam bastante (40%) e concordam SUPERADA

toto/mente (25%) que acedem a a~6es de forma~ao necessarias para 0

correto desempenho da sua fun~ao. Ao nivel da avalia~ao da satisfa~ao

nas a~oes 100% revelam estar bastante satisfeitos com a forma~ao

realizada.

ESTAGIARIOS EVOLllNTARIOS
>

Resposta Social Estagiarios Voluntarios Analise

Servi~o/Servi~o 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Interven<;ao Precoce na 10 10 8 7 0 0 0 0 Os estagiarios realizaram os seus
Infancia

estagios no ambito da continuidade dos
Centro de Recursos 1 0 0 0 0 0 0 0 protocolos estabelecidos com
para a Inclusao Institui(;oes de Ensino Superior.
Atividades CTVAA 6 4 4 7 2 1 0 1 Salienta-se, pelo numero de estagiarios
Ocupacionais

COL 1 1 1 1 1 0 0 1 recebidos, a Faculdade de Motricidade

EL 5 5 3 3 2 2 2 2
Humana, a Escola Superior de Saude do

Alcoitao e ESE de Lisboa. 80% dos
CAAAPD 1 1 0 1 1 1 0 0 Voluntarios sao de continuidade

Servi<;os Centrais 0 1 2 0 7 7 6 7 mantiveram-se em atividade em 2018.

TOTAL 37 22 22 19 10 11 9 11 NQ a(;oes de voluntariado previstas-

META ALCAN«;ADA

9
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Centro de Recursos 100% 94% 93% 95% 95% dos alunos referem gostar da intervenc;:ao
para a Inclusao do CRI dos quais 73% afirmam gostar muito

desta intervenc;:ao.

Atividades CTVAA 92% 100% 100% 98% Nos Centros de Atividades Ocupacionais, a taxa
Ocupacionais

COOL 100% 100% 95% 100% de participac;:ao foi de 90% dos c1ientes a quem

95% 88% 97% 100%
se dirigia 0 questionario.

EL

3.4 SISTEMA DE PARTICIPAC;AO DE CLIENTES EOUTRAS PARTES INTERESSADAS

o6

DESEMPENHO

sL

AnaliseGrau de Satisfa~ao de 2015 2016 2017 2018
Clientes

Lar-Residencial 100% 100% 100% 100% Globalidade dos c1ientes participantes gostam
de estar na Residencia. Participaram 50% dos
c1ientes do Lar Residencial

Formac;:ao Profissional 97% 85% 88% 90% 90% de formandos pelo menos satisfeitos; dos
quais 75% estao muito satisfeitos e 7% bastante
satisfeitos; participaram nesta avaliac;:ao 70%
dos formandos. Em todas as areas os formandos
estao pelo menos bastante satisfeitos, nas
oportunidades de melhoria continuam a
salientar-se as condic;:oes do espac;:o fisico.

GLOBAL 99% 94% 96% 97% A meta global definida e as individualmente META

previstas foram alcanc;:adas em todas as SUPERADA
resposta sociaisjservic;:os.

DESEMPENHOAnalise

> .

Grau de Satisfa~ao de 2015 2016 2017 2018
Familias

CTVAA 84% 96% 82% 86% 87% das famflias estao pelo menos satisfeitas
das quais 50% estao globalmente muito
satisfeitas. As famflias revelam estar muito
satisfeitas quanta ao conhecimento das
atividades, adequac;:ao das atividades,
importancia e resposta dada as sugestoes das
famflias, a confian~a nos tecnicos, respeito pela
informa~ao confidencial, respeito pelos direitos
dos cfientes, disponibilidade, rela~ao com os

cfientes e com a familia.
Participaram 60% das familias.

Atividades
Ocupacionais

COOL 100% 100% 85% 86% 86 % de famflias estao pelo menos satisfeitas
das quais 48% estao muito satisfeitas: As famflias
estao muito satisfeitas em rela~ao a/impeza e
organiza~ao do centro, ao conhecimento da
equipa tecnica, confian~a nos tecnicos, respeito
pela informa~ao confidencial, e pelos direitos

dos clientes, disponibi/idade, rela~ao com os

10
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88% de famflias estao pelo menos satisfeitas das
quais 36% estao muito satisfeitas. As famflias
estao muito satisfeitas em rela~ao ao
conhecimento da equipa tecnica, aos meios de
comunica~iio, aconfian~a nos tecnicos, respeito
pela informa~iio confidencial, administra~iio

terapeutica.
Participaram 60% das familias

Grau de Satisfa~:io de 2015 2016 2017 2018
Famllias

Espa~o 83% 100% 94% 88%
da Luz

clientes e
terapeutica
emergencia.
Participaram

Analise

com a familia,
e atua~iio em

60% das famflias.

Lar-Residencial 93% 100% 70% 91% 91% de famflias estao pelo menos satisfeitas das
quais 62% estao muito satisfeitas. As famflias
referem estar muito satisfeitas, nomeadamente,
com a Iimpeza e acessibilidade do espa~o,

conhecimento do Plano Individual de
Interven~iio do seu familiar, confian~a nos
tecnicos, respeito pela informa~iio confidencial,
e pelos direitos dos clientes, disponibilidade,
rela~iio com os clientes e familias, atua~iio em
situa~iio de emergencia e cuidados na
administra~iio terapeutica.
Participaram 50% das familias.

GLOBAL 90% 99% 83% 88% 0 grau de satisfa~ao geral das famflias nas META

diversas respostas sociais/servi~os aumentou em SUPERADA
3 respostas socia is.
Destacam-se, nomeadamente, a confian~a nos
colaboradores, 0 respeito pela informa~ao

confidencial e pelos c1ientes, a rela~ao com os
c1ientes, os cuidados na administra~ao

terapeutica e atua~ao em situa~ao de
emergencia.

Avalia~:io do Grau de
Satisfa~ao de
Colaboradores

Interven~ao Precoce
na Infancia

Centro de R.ecursos
para a Inclusao

Atividades CTVAA

Ocupacionais COOL

EL

Lar-Residencial

2015

100%

100%

100%

100%

100%

80%

2016 2017 2018

100% 100% 100%

100% 100% 100%

94% 100% 100%

89% 100% 100%

100% 75% 100%

100% 100% 100%

Analise

98% dos colaboradores consideraram-se pelo
menos satisfeitos dos quais 55% referem estar
"Muito Satisfeito", 4% "Totalmente satisfeito" e
38% "Satisfeito". Apenas 2 colaboradores
referiram estar no nivel "Muito insatisfeito".
Os colaboradores estao muito satisfeitos e
totalmente satisfeitos, nomeadamente, com as
oportunidades de participa~ao, autonomia,
prestigio de trabalhar na CERCI, rela~6es

DESEMPENHO

META

SUPERADA

Assurance
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2015 2016 2017 2018 AnaliseAvalia~ao do Grau de
Satisfa~ao de
Colaboradores

Centro de Formac;ao
Profissional

CAAAPD

Servic;os
Administrativos
Centra is

56%

100%

100%

•
©(,E)~ c'l "OCW]
LIS BOA '\\

~'-
DESEMPENHD :!In'P..1I

100% 100% 60% humanas; colaborac;ao, apoio de chefias e nivel \>~

de qualidade do servic;o. ~,

100% 100% 100%

100% 100% 100%

GLOBAL 91% 98% 98% 96%

Avalia~ao do Grau de
Satisfa~ao Parceiros

Analise DESEMPENHO

Em rela(;ao a 2018 nao registamos um acresclmo de respostas. A META NAo
abordagem individualizada aos parceiros tera de ser refor(;ada a par de ALCANCADA

um estudo de formas de participa(;ao e avalia(;ao da satisfa(;ao com as

parceiros.

as parceiros que responderam referem estar pelo menos "Satisfeitos",

para 60% esta parceria e muito importante e 100% recomendaria a

parceria com a CERCI Lisboa.

3.5 GRUPO DE PARTICIPAC;Ao DE CLiENTES (SOMOS)

Indicador. 2015 2016 2017 2018 Analise DESEMPENHO

2018 foram META

SUPERADA

N.!! de c1ientes 20 10 10 9

envolvidos

N.!! de ac;oes 5 9 10 9

desenvolvidas

Da Carta de Inten~oes definida para
realizadas atividades no ambito da:

1. Reflexao relativa adinamica do grupo;
2. ElaboraC;ao da apresentac;ao;
3. Participac;ao na Campanha Pirilampo

Magico;
4. Apresenta~ao do SOMOS para

servic;os/departamentos na modalidade
formativa;

5. Divulga~ao e comunica~ao- elabora~ao de
materiais

6. Apresenta(;ao do trabalho e percurso do
SOMaS e perspetivas de continuidade de
trabalho a parceiros e entidades na
comunidade;

7. Participa~ao em projetos.

ASSiurcnce
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Projetos em Objetivo Parcerias Participa~ao Estado
curso em 2018

Nata~ao Implementar atividades Camara CERCI PROJETO
Curricular de Natas;ao Adaptada Municipal de convidada para Iniciado no ana

Adaptada para crians;as das Lisboa integrar este letivo 2012/2013
unidades especializadas projeto
das escolas do 12 CEB

Nata~ao Implementar atividades Camara CERCI

Projeto MEXE de Natas;ao Adaptada Municipal de convidada para

COMIGO para crians;as /jovens Lisboa integrar este
com NEE projeto

Quinta das Produs;ao agricola e CERCICAe CERCI e a
Carmelitas fruticultura em contexto Camara CERCICA

ocupacional, de Municipal de
formas;ao profissional Lisboa

3.6 PROJETOS E DINAMICAS DE INOVAc;AO

Vozes Miudas Divulgas;ao dos Direitos
Conversas da Crians;as

Graudas

Consorcio BIP ZIP CERCI,
Questao de
Igualdade,
Humanidades,
Nuclisol,

Fundas;ao Aga
Khan

PROJETO
Iniciado no ana

letivo 2013/2014

PROJETO

Produs;ao
Agricola com
sementeiras POR
EPOCA
Pesquisa de
parcerias,
potenciais
compradores;
voluntariado de

continuidade

Apresentas;ao e
implementas;ao
de projetos no
contexto da escola

~t-
DESEMPENHO rJPt
META <bW~
ALCAN~ADA ~

META
ALCANc;ADA

META
ALCANc;ADA

APROVADO
EM
IMPLEMENTAc;Ao

3.7 PARTICIPAc;AO EM EVENTOS DA COMUNIDADE/ RESPOSTA A SOLICITAc;OES/ RESPONSABILIDADE SOCIAL

PARTICIPACAO EM EVENTOS
DA COMUNIDADE

Eventos da comunidade que

possibilitem expor as boas
praticas e ou exposis;ao de
produtos

Analise DESEMPENHO

A participas;ao da CERCI em eventos na comunidade em 2018/ META
asemelhans;a do que vem sendo a nossa pratica, constituiu um ALCANc;ADA
ponto forte na interas;ao organizacional com 0 exterior e uma
aposta na divulgas;ao da nossa intervens;ao e do trabalho

realizado pelos nossos c1ientes.

Articulas;ao 'com Empresas que 2 as;5es de Requalificas;ao de Espas;os com a SAGE.
permitam aCERCI beneficiar de
as;5es de responsabilidade social

Assurance
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DONATIVOS/ Al;OES DE EXEMPLOS IRS Solidario, .Festa de Natal,
ANGARIAl;AO DE FUNDOS Esta Cl~6es de extrema importancia para a sustentabilidade da

CERCI tem vindo a surgir num crescente envolvimento da
comunidade que de uma forma atenta e interessada tem procurado
a organiza~ao na 6tica da responsabilidade e participa~ao social.

Campanha Pirilampo Magico - este ana por constrangimentos
inerentes ao fabrico e distribui~ao, a campanha foi lan~ada sem a
entrega do Pirilampo Magico. Em resposta a estes
constrangimento, decorreu uma 2~ fase de venda entre setembro e
outubro em simultaneo com a Corrida Pirilampo Magico. Apesar
deste refor~o e de todas as tentativas de alocar locais de realiza~ao

publica da campanha nas 2 fases (Maio e Setembro/Outubro) e
visfvel 0 impacto nos resultados obtidos e 0 nao cumprimento da
meta estabelecida.

DESEMPENHO

META SUPERADA

TAXA de 56%

de concretiza~ao

da meta definida

AoBsL

Analise

3.8 SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL

AtAO

4. REFLEXAo GLOBAL

o Plano de Atividades da CERCI apresenta um grau de concretiza~aode 83%.

Tendo em considera~ao os objetivos estrategicos de base, destacou-se em rela~ao aos objetivos:

1. Ajustar as a~oes da interven~iioa conjuntura politica social e economica:
Ao nivel da reflexao sobre os servi~os disponibilizados aos clientes, a CERCI integrou grupo de BENCHMARKING

para melhoria das suas praticas. No que se refere, a qualifica~ao profissional inicial e continua deu-se

continuidade aos projetos de Forma~ao - Percursos B (3600h), ja aprovado e iniciado em 2017, e um projeto

para Percursos C (2900h). Tendo em conta a procura de candidatos nao demos seguimento ao Curso de

Operadorja de Jardinagem.,

No projeto Agricultura Social na Quinta das Carmelitas realizamos a produ~ao agricola num cicio anual com

culturas de inverno, primavera-verao e outono, contamos com 1 voluntario de continuidade e iniciamos a

pesquisa de parceiros interessados na produ~ao.

2. inovar os sistemas de informa~iio e comunica~iio, potenciando 0 reconhecimento publico da CERCI
Destaca-se neste objetivo a implementa~ao de a~oes que visa ram divulgar a CERCI. Deu-se inicio a revisao do

Site. A Campanha Consigna~ao do IRS, as ferias na Residencia, 0 Pirilampo Magico, os registos de atividades dos

clientes foram ·os assuntos que mais despertaram 0 interesse de visitantes e amigos da nossa pagina de

Facebook. Mantiveram-se as parcerias de desenvolvimento, respondendo as solicita~6es de estagio recebidas.

3.Ajustar as competencias dos colaboradores da CERCI as necessidades da Organiza~iio

Em 2018 uma componente fundamental da forma~ao continua de colaboradores centrou-se na partilha de

14
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conhecimentos em torno de competencias para a intervenc;ao e protec;ao para 0 exerdcio profissional. r\G?/
Foram abrangidos 86% dos colaboradores englobando Tecnicos de Intervenc;ao Especifica, Tecnicos de~

Interven~.o Direta, Auxiliares eAdministrativos. . ~

4. Fomentar a participa~iio ativa dos co/aboradores na/orma~iiode ideias para me/horia dos processos
Eigualmente significativa a participal;ao de colaboradores no desenvolvimento de atividades da CERCI e eventos

da comunidade. Na avalial;ao do grau de satisfal;ao de colaboradores lanl;ou-se 0 desafio de apresentar

sugestoes/ideias a que corresponderam 90 % dos que participaram nesta avalial;ao. A implemental;ao do plano

de melhoria continua centrou-se na implemental;ao de al;oes derivadas de processos de acompanhamento,

monitorizal;ao e avalial;ao do desempenho organizacional.

5. Consolidar os aspetos re/ativos Qgestiio da qualidade

A CERCI manteve a sua participal;ao no grupo de BENCHMARKING para reflexao sobre as suas pnlticas e sobre 0

sistema de Gestao da Qualidade EQUASS 2018.

6. Requali/icar os espa~os e equipamentos existentes

Respondemos a 93% dos pedidos de reparal;ao com carater de URGENCIA MEDIA E MUITA URGENCIA.

Em 2018, investimos 3.S06.10€ em obras de reparal;ao/conserval;ao nas respostas sociais/servil;os e

conserval;ao e na manutenl;ao dos equipamentos de que dispomos.

Nao surgiram em 2018 oportunidades de recurso a Iinhas de financiamento para construl;ao ou requalifical;ao

de instalal;oes.

Conclusao

A avalial;ao de 2018 traduz-se no compromisso de uma analise de dados obtidos em alguns indicadores, ao

trabalho em equipa nas respostas sociais/servil;os na procura de solul;oes e estrategias que permitam potenciar

a intervenl;ao no cumprimento da missao da CERCI.

Aos c1ientes e familias, pela confianl;a expressa na nossa intervenl;ao, aos colaboradores, pela sua dedical;ao e

empenho na qualidade da nossa intervenl;ao, aos nossos voluntarios, parceiros, entidades reguladoras ou

A Direc;ao,

financiadorCls, entidades coletivas ou individuais que com os seus donativos contribufram para a sustentabilidade

da CERCI, expressamos 0 nosso agradecimento. ~ _' '., Q.
~~~~,

Lisboa, 11 de marc;o de2019~~o ~Q~~ U
t*\' ~., ~t(t 'Y.w.tia- Jill~
~ U~~"\"l~~~~~
Assurance


