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Nota Introdutória 

 

O plano anual de atividades e orçamento previsional é o documento que irá nortear o funcionamento do 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja, durante o ano de 2022, ao nível da planificação, da organização e 

dos recursos financeiros.   

A intenção de promover práticas que reforcem o bem estar dos utentes e dos colaboradores, de modernizar 

os serviços aumentando a sua qualidade e de assegurar a sustentabilidade da Instituição, exige empenho, 

dedicação e profissionalismo por parte de todos os colaboradores, dirigentes, sócios e parceiros.       

Este documento consubstancia as linhas orientadoras da nossa intervenção para o próximo ano, mas deve 

ser entendido como um plano flexível, que poderá ser reformulado mediante necessidades que possam 

surgir, a partir do trabalho conjunto das várias equipas, de forma a proporcionar aos nossos utentes 

respostas que se coadunem com as suas reais necessidades, de acordo com a nossa missão, valores e 

visão.  

Está organizado de forma a permitir identificar os objetivos gerais e específicos da Instituição que são 

transversais a todas as valências e respostas, exigindo um trabalho coordenado e participado por parte de 

todos os colaboradores.  

Para além deste plano de atividades, são elaborados os planos anuais de cada valência/ resposta social 

onde estão espelhados os objetivos e atividades inerentes à especificidade das suas intervenções. 
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Missão, Valores, Visão  

 

Missão 

Habilitar, reabilitar e cuidar das pessoas com deficiência e/ou incapacidade e suas famílias nas áreas da 

saúde, educação, ação social e socioprofissional. 

 

Valores 

Os valores que nos norteiam são os do bem-estar, solidariedade, respeito, responsabilidade, autonomia, 

liberdade e criatividade. 

 

Visão 

Ser uma instituição de referência pelos seus serviços, em prol do bem-estar e qualidade de vida dos seus 

clientes.
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OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES PRODUTOS/EVIDÊNCIAS INDICADORES METAS RESPONSÁVEIS 

 

Assegurar o 

funcionamento 

regular da 

Instituição 

 

Gerir/ garantir o 

funcionamento  

mensal/anual da 

instituição 

Afetação de meios para o 

funcionamento das R.Sociais/ 

Valências 

Mapas de pessoal 

Contratos de trabalho 

Requisições de material  

Taxa de 

concretização das 

atividades 

>=95% 

Direção 

Análise e decisão sobre 

situações de gestão corrente 

Documentos c/ deliberações, 

despacho 

Percentagem de  

Deliberações/ 

Despachos 

>=95% 

Direção 

Reuniões de Direção Atas de Direção Nº reuniões >=12 reuniões 

Reuniões de coordenadores 

 

Convocatórias 

Atas de reuniões 

Nº reuniões 11 reuniões - Direção 

- Coordenadores 

Reuniões gerais de 

colaboradores 

Atas de reuniões Nºreuniões >=1 reuniões 

Direção 

 Gerir recursos financeiros 

Pagamento atempado ao 

Estado, recursos humanos, 

fornecedores e outros 

Recibos 

Comprovativos de 

pagamento 

Percentagem de 

pagamentos anuais 

100% 

Renegociação de propostas de 

fornecedores mais favoráveis 

ao CPCB 

Orçamentos 

Propostas 

Nº contratos 

renegociados 

>=3 

 

Aquisição de serviços e bens 

de acordo com o CCP 

Contratos 

Publicitação no base.gov 

Nº contratos >=3 

 

Articulação de trabalho com os  

coordenadores na gestão 

financeira das valências/ 

respostas 

 Balancetes 

 Mapas de imputação  

 Pedidos de reembolso  

Nº balancetes  

 

Nº pedidos de 

reembolso 

Diminuição de 

custos 

Direção 

Coordenadores 

Gerir e otimizar recursos 

humanos 

Elaboração/ revisão de 

circulares informativas e 

ordens de serviço 

- Circulares informativas 

- Ordens de serviço 

Nº circulares  

Nº ordens 

>=4 

 

Direção 
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OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES PRODUTOS/EVIDÊNCIAS INDICADORES METAS RESPONSÁVEIS 

Assegurar o 

funcionamento 

regular da 

Instituição 

(continuação) 

Gerir e otimizar recursos 

humanos (continuação) 

Reuniões formais/ informais 

com colaboradores individuais 

e/ou setoriais  

Atas de Reunião 

Síntese da informação 

Nº reuniões/ 

contactos  

>=20 

 

Direção 

Análise e decisão de assuntos 

diversos: 

 legislação laboral; 

 tabelas salariais; 

 direitos e deveres; 

 outros 

Atas de reunião de Direção 

Atas de Reunião 

Legislação atualizada 

Despachos/ deliberações 

 Nº reuniões 

 

 

 Nº despachos/ 

deliberações 

90% 

dos assuntos 

decididos 

  

Prevenir o risco de 

contágio por COVID 19 e 

garantir o funcionamento 

das valências/ respostas 

sociais  

Implementação das regras 

emanadas pela DGS e tutelas 

 Planos de Contingência 

 Sinalética  

 Documentos de gestão de    

stock de EPI’s e 
desinfetantes 

 Nº de atualizações 

 Nº utentes infetados 

 Nº colaboradores 

>=90% 

de atualizações  

0 utentes 

infetados 

 Direção 

 Colaboradores 

Elaboração de candidaturas às 

medidas de apoio Covid para 

reforço de recursos humanos e 

financeiros 

Decisões de Aprovação  Nº de candidaturas 

aprovadas/ 

executadas 

5 valências e  

4 respostas 

sociais em 

funcionamento 

Reforçar a 

sustentabilidade 

financeira da 

Instituição 

Captar apoios e incentivos 

da comunidade 

Realização de ações de 

informação/ sensibilização na  

Comunidade 

Avaliação da atividade 

Registo Fotográfico/ vídeos/ 

posts/ stories 

Nº Ações >=4 

 

Divulgação dos serviços 

prestados no âmbito das 

respostas sociais 

 

Email´s enviados 

 Publicações Facebook 

 Publicações Twitter 

 Publicações Instagram 

 Publicações Google+ 

N.º de ações >=3 Direção 

Coordenadores 

Equipas 
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OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES PRODUTOS/EVIDÊNCIAS INDICADORES METAS RESPONSÁVEIS 

 

Reforçar a 

sustentabilidade 

financeira da 

Instituição 

(continuação) 

Captar apoios e incentivos 

da comunidade 

(continuação) 

Promoção de atividades 

conjuntas com a comunidade 

Email´s enviados 

Publicações Facebook 

Publicações Twitter 

Publicações Instagram 

Publicações Google+ 

Nº publicações >=3 

Direção 

Coordenadores 

Equipas 

Garantir diferentes fontes 

de financiamento 

Elaboração de  candidaturas a 

potenciais entidades 

financiadoras 

Comprovativos de entrega/ 

submissão 

Nº candidaturas >=2 

Rentabilizar recursos 

financeiros, materiais, 

físicos e ambientais 

Reutilização e reciclagem de 

materiais existentes 

 

Balancetes  

Relatório de Contas 

Redução de custos menos 10% em 

relação 2020 

Coordenadores 

Melhorar o 

desempenho global 

da Instituição 

Implementar o Sistema de 

Gestão da Qualidade - 

Norma ISO 9001/2015 

Execução dos procedimentos 

de contratação pública para 

aquisição de serviços de 

consultoria no SGQ - ISO 

9001/2015  

Frequência das ações de 

consultoria 

Implementação dos princípios e 

requisitos da Norma   

 

- Listagens e modelos 

atualizados 

- Mapas de processo de 

cada valência/Resposta 

Social. 

- PQ’s e IT´s atualizadas 

- Questionários de 

satisfação 

- Documentação referente 

à monitorização do 

desempenho 

Nº de modelos  

Nº de mapas de 

processo 

Nº PQ e IT 

 

 

>=90% 

 

Direção 

Coordenadores 

Diretores técnicos 

Equipa Técnica 
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OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES PRODUTOS/EVIDÊNCIAS INDICADORES METAS RESPONSÁVEIS 

 

Ser referência nas 

áreas da saúde, 

educação, ação 

social e 

socioprofissional 

Melhorar/  

renovar equipamento 

Atualização  

de conhecimentos sobre 

dispositivos e equipamentos 

adequados às necessidades 

dos utentes 

Dispositivos e equipamentos 

selecionados de acordo com 

as necessidades 

Nº de dispositivos/ 

equipamentos  

selecionados 

>=3 

Direção 
Aquisição de dispositivos 

e equipamentos 

Equipamentos dispositivos 

adquiridos 

Dispositivos/ equipamentos  

selecionados 

Nº Dispositivos/ 

equipamentos  

selecionados 

>=3 

Apostar na   qualificação 

dos recursos humanos em 

áreas específicas de 

intervenção 

 

Frequência de ações de 

formação específicas 

Declarações/ certificados Nº Declarações/ 

certificados  

>=3 

Inovar nas estratégias de 

intervenção 

Aplicação de novas técnicas e 

metodologias de intervenção 

Resultado das avaliações 

após intervenção 

 

Percentagem 

sucesso 

>=3 

Direção 

Coordenadores 

Fomentar parcerias com 

estabelecimentos de 

ensino superior a nível 

regional,nacional e 

internacional 

Desenvolvimento de projetos 

conjuntos na área da 

reabilitação/ habilitação 

Protocolos Nº Protocolos >=1 

Comemorar os 40 

anos do CPCB 

Dinamizar eventos de 

caráter técnico e social ao 

longo do ano 

 webinars 

 workshops 

 seminário e tertúlias 

 jantar comemorativo 

 Sunset 

 Inscrições 

 Publicações nas redes 

sociais e site da Instituição 

Questionários de avaliação 

de satisfação dos eventos 

Nº de eventos >=8 

 


























































