PLANO ANUAL
DE
ATIVIDADES
2022
EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO
PRECOCE DE BEJA, CUBA, ALVITO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2022

Nota Introdutória

O Plano anual de atividades constitui-se como um instrumento fundamental para a planificação,
organização e funcionamento da Equipa de Intervenção precoce de Beja, Cuba, Alvito e Vidigueira em
concordância com o definido no plano estratégico da entidade suporte, Centro de Paralisia Cerebral de Beja
e segundo as linhas orientadoras emanadas pelo Sistema Nacional Intervenção Precoce na Infância
(SNIPI).
Este constitui-se como um documento flexível que poderá ser reformulado mediante necessidade de
alterações que surjam ao longo do processo, de forma a proporcionar aos clientes e famílias, respostas que
melhor respondam às suas necessidades, visando a melhoria do desempenho da equipa e satisfação dos
clientes e suas famílias.

Objetivos:
- Criar condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, minimizando problemas das
deficiências ou do risco de atraso grave do desenvolvimento e prevenindo eventuais sequelas;
- Intervir junto das crianças e suas famílias nas diferentes áreas nos seus contextos de vida e promover o
seu desenvolvimento nos domínios chave;
- Fomentar práticas de “empowerment” nas crianças e suas famílias;
- Promover a inclusão dos clientes e suas famílias;
- Apoiar as famílias no acesso a serviços;
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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 e
liberdade e de 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

OBJETIVOS

GERAIS

ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

INDICADORES

Realização de reuniões
- Atas das reuniões de ELI - Nº de Reuniões
semanais com os elementos (Mod.PIP.45_0 Modelo de
da equipa, segundo o plano Ata de Reunião)
- Nº de respostas
anual, efetuando as
às referenciações
seguintes ações:

Cumprir o plano das
reuniões semanais

Garantir o
funcionamento da
equipa de acordo
com as orientações
Fazer o levantamento das
do SNIPI
preocupações e
expectativas da família e
informar acerca do
funcionamento e
procedimentos da equipa
Realizar um diagnóstico
funcional inicial por
avaliação de
desenvolvimento a todas
as crianças/famílias
referenciadas entre os 0 e
os 6 anos de idade
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METAS
- 43 Reuniões

RESPONSÁVEIS
- Coordenador(a)
- Equipa

- Resposta a 100%
das referenciações

- Registo e resposta às
referenciações das
crianças/famílias.
- Identificação das
crianças/famílias elegíveis
para apoio e das de vigilância
e definição do respetivo
mediador de caso.
- Definição de estratégias de
atuação da ELI.
Realização do primeiro
contacto com a família das
crianças referenciadas para a
ELI, pela equipa do primeiro
contacto.

Registos dos Primeiros
Contactos

- Avaliação com a escala
SGSII pela equipa
multidisciplinar a cada
criança referenciada

Avaliações
Multidisciplinares

- Observação direta e análise
documental.

Nº de Primeiros
contactos

Primeiros contatos Equipa dos
efetuados a 100% primeiros contactos
das crianças/
famílias
referenciadas

Nº de Avaliações
multidisciplinares

Avaliações
- Coordenador(a)
Multidisciplinares - Equipa
efectuadas a 100%
das
crianças/famílias
admitidas.

- Mod.PIP.34_1 Ficha do
Primeiro Contacto
- Mod.PIP.27_1 Registo de
Contactos

(Mod.PIP.50_0 Relatório de
Avaliação Multidisciplinar)
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

GERAIS

ESPECÍFICOS
Analisar em equipa os
casos acompanhados
pela ELI

ATIVIDADES
Analisar e debater os casos
em acompanhamento em
sede de reunião de equipa da
ELI

Elaboração do PIIP com os
intervenientes no processo
Elaborar o PIIP num
(Pais e Equipa), de acordo
período igual ou inferior a
com as preocupações
um mês após a
identificadas no primeiro
assinatura das
contacto, resultados da
Garantir o
declarações de
avaliação e levantamento de
funcionamento da autorização de apoio
expectativas e necessidades
equipa de acordo
da criança/família.
com as orientações
do SNIPI
Elaboração do plano de
Elaborar o plano de ação
acordo com os objetivos
da ELI referente ao ano de
delineados para a equipa
2022

Análise dos indicadores e
elaboração do relatório de
Avaliar o plano de ação do
avaliação
ano 2022
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PRODUTOS/EVIDÊNCIAS
Casos discutidos em
Reunião
(Mod.PIP.45_0 Modelo de
Ata de Reunião)

INDICADORES
Nº de Casos
discutidos em
equipa

- Mod.PIP.06_01 PIIP

Nº de PIIP
elaborados em
- Mod.PIP.03_02
Declaração de Autorização período igual ou
inferior a um mês
de Intervenção

METAS

RESPONSÁVEIS

≥ 80 casos

Cumprir os prazos
estabelecidos em
pelo menos 80%
dos novos casos.

- Mod.PIP.35_02
Declaração de
Consentimento

- Coordenador(a)
- Equipa

Plano de ação para 2023

1 Plano de Ação
2023 elaborado e
aprovado

Plano de Ação 2023
elaborado e revisto
em reunião de ELI e
submetido ao NST
para aprovação final

Relatório de avaliação

1 relatório de
avaliação

- Relatório de
avaliação aprovado
em equipa
- Planeamento de
ações de melhoria
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

GERAIS

ESPECÍFICOS

Garantir o
funcionamento da
equipa enquanto
resposta social da
entidade Suporte

- Participação do
Coordenador da Equipa nas
Fazer cumprir todos os
reuniões de Coordenadores
procedimentos do acordo
da Instituição de Suporte.
de cooperação
- Regulamento interno

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

INDICADORES

- Assinatura de presença
na reunião de
coordenadores

- Nº de Reuniões
- Regulamento
interno

- Regulamento interno de
funcionamento

METAS

RESPONSÁVEIS

Participação em
100% das reuniões
convocadas pela
entidade suporte

- Processos dos clientes
Participar em duas
atividades
complementares
realizadas pela entidade
de suporte

Participação dos elementos
Mod.PIP.106_0 Avaliação
da ELI nas atividades comuns das Dinâmicas
definidas no Plano Anual de Complementares
Atividades da entidade
suporte

Nº de Atividades
complementares
em que os
elementos da ELI
participaram

Participação em
pelo menos duas
atividades
complementares

Agendamento de reunião com MOD.PIP.45_0 Modelo de
as entidades parceiras na
Ata de Reunião
área da saúde (Centros de
Saúde e/ou Hospital).

Nº de Reuniões

Articular com os serviços
da comunidade na área
da saúde

Uma articulação
(ata de reunião) por
ano com entidades - Coordenador(a)
parceiras no âmbito - Equipa
da saúde

Agendamento de reunião com MOD.PIP.45_0 Modelo de
as entidades parceiras na
Ata de Reunião
área da educação
(Agrupamentos e IPSS)

Nº de Reuniões

Uma articulação
(ata de reunião) por
ano com entidades
parceiras no âmbito
da educação

Agendamento de reunião com MOD.PIP.45_0 Modelo de
as entidades parceiras (NLI, Ata de Reunião
EMAT, CPCJ, Equipas do
Protocolo, RLIS, Segurança
Social, Serviço Local de
Atendimento e outros serviços
de ação social)

Nº de Reuniões

Uma articulação
(ata de reunião) por
ano com entidades
parceiras no âmbito
da ação social

Envolver os serviços
Articular com os serviços
da comunidade para
da comunidade na área
dar resposta às
da educação
necessidades dos
nossos clientes e
suas famílias
Articular com os serviços
da comunidade na área
da ação social
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

GERAIS

ESPECÍFICOS

ATIVIDADES

PRODUTOS/EVIDÊNCIAS

INDICADORES

METAS

RESPONSÁVEIS

Aplicar os questionários
Avaliar a satisfação em formato online e/ou
dos clientes/famílias papel e analisar os dados
recolhidos

Aplicação e análise dos
Relatório da análise dos
questionários de Avaliação da questionários
Satisfação Parental, com
elaboração de relatório final
apresentado em reunião de
equipa

Nº de
questionários
aplicados e
analisados

Aplicação e análise
dos questionários a
80% do total de
crianças/famílias
em apoio

Garantir que os
elementos da
Frequentar formação
resposta social
interna ou externa
tenham acesso a
formação específica

Frequência de formação
Levantamento das
interna ou externa dos
necessidades formativas
elementos da resposta social de cada técnico
de acordo com o
levantamento das
necessidades formativas

Nº de formações

1 Formação por
técnico

Atualização da base de dados Relatório Anual de
e preenchimento do relatório Atividades
Anual de Atividades da ELI,
relativamente ao trabalho
Base de dados
desenvolvido no ano civil
transacto

Nº de relatório
Anual de
Atividades

1 relatório Anual de - Equipa
Atividades por ano

Avaliação e análise do PAA de PAA para 2023
2022 e elaboração do PAA
para 2023, com a aprovação
do mesmo em reunião geral
de equipa

PAA para 2023

PAA de 2023
elaborado e revisto
em reunião de ELI e
submetido à
Direção do CPCB
para aprovação final

Elaborar o relatório
anual de atividades
da ELI

Recolher os dados
estatísticos que permitam
responder ao relatório
Anual de Atividades
solicitado pelo SNIPI

Elaborar o Plano
Anual de Atividades
(PAA) da resposta
social

Avaliar e analisar
primeiramente o PAA de
2022 no último trimestre
do ano de 2022 e
posteriormente elaborar o
PAA para 2023

Elaboração de toda a
Implementar o SGQ
Cumprir com os
documentação
inerente ao
– ISO 9001/2015 no
princípios e requisitos do processo
processo (valência/
SGQ
resposta)
Aplicação da documentação
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Documentos

- Coordenador(a)

Nº de documentos 100%

Gestor de
Processo
Resultados

Taxa de aplicação 100%
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