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1.  INTRODUÇÃO 
 

Aprovação do Plano Estratégico decorre do disposto nos Estatutos da START.SOCIAL, artº 35º , 2c 

e de acordo com o DL nº221 de 14 de Novembro de 2014, artº 59º-A c). 

O presente Plano Estratégico 2018-2021, foi aprovado pela Assembleia Geral de 30 de Novembro 

de 2017. 

O Plano Estratégico e os seus objetivos foram pensados de acordo com a nossa matriz identidária 

e tem como missão projetar a START.SOCIAL num rumo de excelência que todos queremos. 

A elaboração do Plano Estratégico, foi elaborado numa prespetiva de inovação, mudança e 

adaptação às alterações da envolvente económica, social, ambiental e tecnológica. Apresentamos 

um novo objetivo estratégico no âmbito do meio ambiente,  

O novo contexto e os novos desafios que lhe estão associados requerem a adoçao de novos padrões 

de gestão e funcionamento da generalidade das Organizações Sociais. 

A Economia Social em Portugal está representada por 61.268 Entidades que empregam 260.000 

mil trabalhadores, e contribui para o PIB 3,8%, com 6% do emprego  total remunerado e mais de 

14 milhões de euros nos recursos financeiros mobilizados pela economia social, que vale 2,8% da 

produção e 2,4% do pagamento da despesa do consumo final. 

A importância da Economia Social nos últimos anos em Portugal, levou à recente aprovação da Lei 

de Bases da Economia Social (Lei nº30/2013, de 8 de Maio), na Assembleia da República. 

Para concretização deste Plano Estratégico será decisivo o contributo de todas as Áreas da 

START.SOCIAL. É pois, fundamental apostar na coesão, unidade e parceria de toda a Comunidade. 

As parcerias nacionais e internacionais são fundamentais para o desenvolvimento de projetos de 

desenvolvimento e cooperação, neste sentido serão realizadas candidaturas a linhas de 

financiamento, para a implementação de projetos internacionais. 

A Direção acompanhará com o maior interesse a concretização do Plano Estratégico e procurará 

contribuir para que sejam proporcionados todos os meios necessários para que a START.SOCIAL 

cumpra a sua tão nobre missão. 
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2.  ENQUADRAMENTO 
 

A CSEPDC – Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL, foi fundada a 

10 de Abril de 2001, intervém diretamente nas freguesias do Concelho de Loures. 

É uma Cooperativa de solidariedade Social; inscrita no Instituto António Sérgio-Setor Cooperativo, 

CASES. 

Adquiriu um Estatuto jurídico de equiparação a IPSS (Direção Geral de Solidariedade e Segurança 

Social);  

Foi Condecorada, em 2009, pela Câmara Municipal de Loures, com a Medalha Municipal de Mérito 

e Dedicação pelo Serviço prestado à Comunidade. 

Publicou os Novos Estatutos no Portal da Justiça, 13/6/2017, após a alteração dos estatutos 

procedeu-se à transição da denominação da CSEPDC para START.SOCIAL, tendo sido aprovado 

por parte da Segurança Social a equiparação a IPSS, a 21/04/2017 com a nova denominação. 

A START.SOCIAL é uma Cooperativa Multisectorial que desenvolve atividades no ramo da 

Solidariedade Social e prestação de Serviços, do primeiro grau e sem fins lucrativos optando, para 

os devidos efeitos legais, pela integração no ramo da Solidariedade. 

Foi Certificada como Pequena Empresa pelo IAPMEI, 29/09/2017. 

Solicitou a Certificação para ONGD, em 20/11/2017, no sentido de desenvolver Projetos na área 

da Educação, nos PALOP, para a implementação, de um pré-escolar na Guné-Bissau. 

A START.SOCIAL, tem como objetivo, apoiar as populações nomeadamente as mais desfavorecidas, 

crianças, jovens e mulheres e idosos tanto a nível Social, como Comunitário e nos domínios da 

Educação e Formação Profissional, na criação de Espaços de Acolhimento de crianças, jovens e 

idosos tanto na Educação formal como nos tempos livres. 

Desenvolve vários projetos de desenvolvimento comunitário, preocupa-se em criar respostas sociais 

adequadas, implementando Respostas Sociais e Serviços de apoio à comunidade.   

Assumindo como princípios a qualidade da intervenção, o desenvolvimento comunitário, o trabalho 

em parceria e a inclusão social e profissional, o sucesso da intervenção é medido pela satisfação e 

o desenvolvimento dos clientes e pela sua qualidade de vida. 

As atividades da START.SOCIAL, são financiadas por fundos públicos e pela prestação de serviços. 
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3.  ENTIDADE 

 

Missão 
"Mais e Melhor no Desenvolvimento Comunitário” 

 

 

 Visão  

“Construir uma sociedade Integrada e Empreendedora, apoiando todos os que se encontram em 

situação de Vulnerabilidade Social”. 

 

 

Valores 

Inovação, Responsabilidade, Acolhimento, Respeito, Solidariedade, Excelência e Justiça 

 

 

Política da Qualidade  

A estratégia da START.SOCIAL para a Qualidade está baseada na partilha da missão, visão, valores 

e objetivos estratégicos. 

A Politica da Qualidade tem em conta os princípios estabelecidos no Modelo de Avaliação da 

Qualidade do Instituto da Segurança Social, tendo em vista a obtenção da Certificação da 

Qualidade das Respostas Sociais de Creche. 

Os serviços prestados pela START.SOCIAL, devem satisfazer as necessidades e expectativas dos seus 

clientes e restante comunidade. 

O processo de melhoria contínua, neste sentido propõe-se: 

 Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes. 

 Melhorar continuamente a Qualidade dos serviços prestados. 

 Sistematizar os Processos chave para potenciar a melhoria contínua. 

 Satisfazer as expectativas dos Colaboradores e Comunidade em geral. 

 Responsabilizar-se perante a Comunidade, assumindo fortes preocupações sociais e ambientais. 
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História  

 

A START.SOCIAL, surgiu em 2001 com a designação de CSEPDC – Cooperativa Sócio Educativa 

Para Desenvolvimento Comunitário, Crl, sediada em Loures. 

A CSEPDC, nasceu na maior mancha de pobreza e exclusão social às portas de Lisboa, na Quinta 

do Mocho, Sacavém, Concelho de Loures. 

A zona denominada por Quinta do Mocho, era um conjunto de 12 prédios de 10 andares inaca-

bados, só com a estrutura de tijolos e cimento, sem acabamentos, sem instalações sanitárias, sem 

proteções nas varandas e nas escadas, com caixas abertas onde deveriam constar os elevadores, 

sem saneamento básico (esgotos a céu aberto), sem eletricidade e água, sem ruas pavimentadas, 

enfim, abandonados pelo construtor que teve alguns problemas financeiros. Os prédios foram 

ocupados entre finais dos anos 70 e princípio dos anos 80, por população oriunda dos PALOP. 

Na década de 90 residiam no “Bairro”, 680 agregados familiares, correspondendo a 3500 a 4000 

indivíduos. O “Bairro” apresentava um problema social e habitacional gravíssimo, sem solução à 

vista, sendo um símbolo de pobreza e exclusão social, durante mais de uma década, ficando 

esquecidos e entregues a si próprios. 

Numa ação concertada entre o poder central e o poder local, foi constituída uma Comissão Intermi-

nisterial em 1997, para implementação de medidas de melhoria de vida da população. Em 1996 

foi implementado o primeiro Programa Nacional da Luta Contra a Pobreza (PNLCP), que terminou 

em 1999, realizando algumas ações no “Bairro”, mas insuficientes face à dimensão do problema 

habitacional e social existente. 

Em 1999 nasceu o 2º PNLCP, Projeto D.A.R – Desenvolver, Acolher e Recriar, cujo objetivo passava 

por implementar um Pavilhão Multiusos para organizar uma série de serviços e atividades para dar 

resposta às necessidades básicas e promover a inserção social dos residentes e o apoio às famílias. 

 

Em 2001, termina o projeto e as famílias iniciam o processo de realojamento, iniciando-se a fase 

do pós-projeto. A motivação e o desejo de acompanhar as famílias para a nova Urbanização, a 

criação de estruturas de apoio para as crianças, a inversão do processo de abandono e insucesso 

escolar, eram fatores determinantes para a continuação da intervenção social. As pontes que 

tínhamos estabelecido com a população através da dinamização das atividades de animação sócio 

cultural, inclusive a concretização de uma visita de estudo a Cabo Verde com 33 crianças dos 3 aos 

5 anos, para conheceram o País dos seus pais e avós. 
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A nova Urbanização Terraços da Ponte, acolheu 680 agregados familiares, correspondendo a 3585 

indivíduos, população residente no Bairro da Quinta do Mocho, os prédios foram demolidos e no 

seu local nasceu outra Urbanização. 

 

A START.SOCIAL surgiu na terceira fase do pós-projeto em parceria com as Associações locais, 

criando as Respostas Sociais de ATL (Atividades de Tempos Livres) e de Creche, reduzir as desi-

gualdades, criar oportunidades, apostar na criação de Equipamentos Sociais promotores de 

Emprego e Inserção Profissional. 

Iniciámos a nossa caminhada a corrigir os trabalhos de casa das crianças, nas bancadas do ringue 

da Urbanização Terraços da Ponte, sem sala para realizar as atividades com as crianças. 

Mas o percurso tem sido feito, em 2012 no âmbito das Politicas Sociais (Contrato Local de 

Desenvolvimento Social), o nosso Projeto Consolidar, foi considerado como uma boa prática de 

intervenção social de proximidade ao cidadão, de acordo com a entrevista apresentada no knews 

FSE / Out-Dez de 2012 nº4, sobre o Apoio do Fundo Social Europeu.  

O reconhecimento das Entidades públicas e privadas (Escolas, Empresas Autarquias e Juntas de 

Freguesias, entre outras e da Sociedade Civil), são motivo de contentamento do que temos realizado 

em prol dos outros. 

A START.SOCIAL, tem um conjunto de Respostas Sociais consideradas tradicionais, financiadas 

através de Acordos de Cooperação com a Segurança Social, o caso das creches “O Vale 

Encantado” e “Crescer Saudável”, a Residência Sénior “Casa da Ponte”, e ainda um conjunto de 

outros projetos apoiados, pelo IEFP, Banco Alimentar Contra a Fome, Movimento Zero Desperdício, 

União das Juntas de Freguesia de Sacavém e Prior Velho e União de Freguesia de Stº António dos 

Cavaleiros e Frielas, tendo também parcerias com algumas empresas do Concelho de Loures. 

O Projeto Esperança, conhecido por “Spot Mocho” é financiado pelo Programa Escolhas, embora 

a Instituição também comparticipe financeiramente algumas das suas atividades. O projeto tem 

desenvolvido atividades com impacto junto das crianças e dos jovens da comunidade.  

No âmbito da Inovação Social a START.SOCIAL está a estruturar a sua intervenção com novas áreas 

de negócio. De forma a combater as desigualdades, exclusão social e pobreza é necessário um 

forte apelo á Sociedade Civil, a qual pode contribuir pela via do voluntariado, dos donativos e 

consignação do IRS, sabendo que as necessidades são sempre maiores que os recursos que temos. 

Com o reconhecimento de ONGD a START.SOCIAL inicia o seu trabalho de desenvolvimento e 

cooperação com os PALOP no âmbito na Educação e Interveção Comunitária.  

Estão previstas Candidaturas a linhas de financiamento para Programas Nacionais e Internacionais.  
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Constituição dos Órgãos Sociais (2018 – 2021) 
 

 

Assembleia Geral 

Presidente| Maria Emília Mendes Ferreira Gonçalves 

  Vice-Presidente| Ana Cristina Valério Gaspar 

 

Direção 

Presidente| Maria de Lurdes Mendes Ferreira Gonçalves 

Tesoureiro| Natália Maria Mosabo Fernandes 

Secretaria| Sandra Marisa Ferreira da Costa 

 

Concelho Fiscal 

Presidente| José Augusto de Magalhães Sampaio 

1º Vogal| Luís António Lopes Varela 

2º Vogal| Elsa Liquito Oliveira  

  

 

 

 

Associados 

Durante o ano de 2017, existiu um acrescimento de associados, onde se associaram 4 novos 

membros 
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Organograma  
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4.  ENQUADRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS 
 

A START.SOCIAL, possui 6 Objetivos Estratégicos, estes definem a política de atuação de todas as 

áreas que compõem a Instituição.  

Objetivos Estratégicos 

1. Promover o desenvolvimento comunitário e o reforço de igualdade de oportunidades numa 

dinâmica de parceria. 

2. Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição. 

3. Promover práticas ecológicas para melhorar a qualidade ambiental. 

4. Garantir a qualidade dos Serviços, tendo em conta o Sistema da Gestão da Qualidade. 

5. Promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos Colaboradores. 

6. Promover a Imagem da Instituição. 

7 . Fomentar o trabalho em Rede com Parceiros Nacionais e Internacionais. 
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5.  RESPOSTAS SOCIAIS/SERVIÇOS E PROJETOS 
 

 
5.1. ÁREA DE EDUCAÇÃO E 1ª INFÂNCIA 

 

CRECHE “CRESCER SAUDÁVEL” 

A Creche “Crescer Saudável” funciona na Avenida Amílcar Cabral, lote 9 – R/C da Urbanização 

Terraços da Ponte em Sacavém. É uma Creche aberta ao público com instalações acolhedoras 

adaptadas para receber crianças entre os 12 e os 36 meses de idade, com capacidade até 47 

crianças: 

12-24 Meses – 14 crianças  e dos 24-36 Meses – 33 crianças 

Tem protocolo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social, para 39 clientes. 

Tem um Ambiente Familiar que proporciona às crianças os cuidados individualizados e 

estimulantes, necessários ao desenvolvimento integral, a nível sócio - afetivo, cognitivo e 

psicomotor. 

Este ano o presente Projeto Pedagógico tem como tema “Brincar é coisa séria”, pois entendemos 

que é através do brincar que as crianças são capazes de construir conhecimento, porque brincar 

permite tudo, e segundo, Sanny S. da Rosa “quando a criança constrói o seu conhecimento a partir 

das suas brincadeiras e leva a realidade para o seu mundo do faz de conta, ela transforma as suas 

incertezas em algo que proporciona segurança e prazer ao seu conhecimento sem limitações”.  

Nas situações nas quais as crianças brincam, estas, sentem maior felicidade, realização pessoal, 

preenchimento do corpo e da alma, ou seja, experienciam emoções e situações que lhes permitem 

sentir-se bem e confortáveis consigo próprias, contribuindo isso para o desenvolvimento psicossocial 

e cognitivo (Coelho e Tadeu 2015). 

Os processos de crescimento e aprendizagem das crianças até aos 36 meses têm especificidades 

únicas, tais como, aquisição da marcha ou da fala e devem acontecer num ambiente desenhado 

para o efeito. 

A creche “Crescer Saudável”, funciona num horário alargado que inicia às 7.30h da manhã e 

termina às 18.30h, oferece todas as condições de higiene, segurança e pedagógicas para receber 

crianças dos 12 aos 36 meses. 
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As fontes de financiamentos da Resposta Social da Creche são, os Acordos de Cooperação da 

Segurança Social e comparticipações familiares de acordo com a respetiva tabela, proporcional ao 

rendimento económico do agregado familiar. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais  

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o Desenvolvimento 

Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades 

numa Dinâmica de Parceria 

1.1 - Atender e acompanhar socialmente as famílias de 

crianças inseridas nos equipamentos de creche 

1.2 - Atualizar o Projeto Educativo dos equipamentos de 

Creche 

1.3 - Realizar as atividades do Projeto Pedagógico das 

creches 

1.4 - Registar 100% das ocorrências em Creche 

1.5 - Dimunuir em 5% o número de ocorrências com base 

em 2016 em Creche 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Cumprir o protocolo das respostas sociais  da creches 

com as Entidades Financiadoras 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Garantir a redução da poluição, utilizando a 

reciclagem 

3.2 - Desenvolver ações/atividades que promovam as boas 

práticas ambientais 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir que o grau de satisfação dos clientes/utentes  

das resposta social creche seja => 3 

4.2 - Garantir  a confidencialidade dos Clientes/utentes das 

respostas sociais de Creche de acordo com os níveis de 

Confidencialidade 

4.3 - Assegurar a elaboração e Acompanhamento dos PI 

das Respostas Social de Creche 

4.4 - Garantir o cumprimento do Manual da Qualidade das 

Respostas Sociais inerentes ao processo Chave 

 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as atividades realizadas no âmbito da 

Resposta Social de Creche 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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CRECHE “O VALE ENCANTADO” 

A Creche “O Vale Encantado” funciona na Avenida Bartolomeu Dias, º 20, Urbanização do 

Almirante 2660-441 Santo António dos Cavaleiros. 

É uma Creche aberta ao público com instalações construídas de raiz para receber crianças dos 4 

aos 36 meses, com capacidade até 76 crianças, distribuídas da seguinte forma: 

Berçário – 16 crianças, dos12-24 Meses – 28 crianças e dos 24-36 Meses – 32 crianças 

Tem protocolo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social, para 66 clientes. 

Tem um Ambiente Familiar que proporciona às crianças os cuidados individualizados e 

estimulantes, necessários ao desenvolvimento integral, a nível sócio - afetivo, cognitivo e 

psicomotor. 

Este ano o presente Projeto Pedagógico tem como tema “Brincar é coisa Séria”, pois entendemos 

que é através do brincar que as crianças são capazes de construir conhecimento, porque brincar 

permite tudo, e segundo, Sanny S. da Rosa “quando a criança constrói o seu conhecimento a partir 

das suas brincadeiras e leva a realidade para o seu mundo do faz de conta, ela transforma as suas 

incertezas em algo que proporciona segurança e prazer ao seu conhecimento sem limitações”.  

Nas situações nas quais as crianças brincam, estas, sentem maior felicidade, realização pessoal, 

preenchimento do corpo e da alma, ou seja, experienciam emoções e situações que lhes permitem 

sentir-se bem e confortáveis consigo próprias, contribuindo isso para o desenvolvimento psicossocial 

e cognitivo (Coelho e Tadeu 2015). 

Os processos de crescimento e aprendizagem das crianças até aos 36 meses têm especificidades 

únicas, tais como, aquisição da marcha ou da fala e devem acontecer num ambiente desenhado 

para o efeito. 

A creche “O Vale Encantado”, funciona num horário alargado que inicia às 7.30h da manhã e 

termina às 19.30h, oferece todas as condições de higiene, segurança e pedagógicas para receber 

crianças até aos 36 meses. 

A proximidade ao equipamento de Lar de Idosos promove uma troca geracional entre os dois 

grupos, assente no desenvolvimento de atividades em conjunto e na partilha de sentimentos e 

emoções característicos de cada faixa etária. 

Esta Resposta Social esteve inserida no Programa PARES II. O Projeto foi elaborado tendo por base 

o Diagnóstico Social do Concelho de Loures, no qual era referenciado a necessidade de 

Equipamentos Sociais de 1º Infância, na União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas.  
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As fontes de financiamentos da Resposta Social da Creche são, os Acordos de Cooperação da 

Segurança Social e comparticipações familiares de acordo com a respetiva tabela, proporcional ao 

rendimento económico do agregado familiar. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o Desenvolvimento 

Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades 

numa Dinâmica de Parceria 

1.1 - Atender e acompanhar socialmente as famílias de 

crianças inseridas nos equipamentos de creche 

1.2 - Atualizar o Projeto Educativo dos equipamentos de 

Creche 

1.3 - Realizar as atividades do Projeto Pedagógico das 

creches 

1.4 - Registar 100% das ocorrências em Creche 

1.5 - Dimunuir em 5% o número de ocorrências com base 

em 2016 em Creche 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Cumprir o protocolo das respostas sociais  da creches 

com as Entidades Financiadoras 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Garantir a redução da poluição, utilizando a 

reciclagem 

3.2 - Desenvolver ações/atividades que promovam as boas 

práticas ambientais 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir que o grau de satisfação dos clientes/utentes  

das resposta social creche seja => 3 

4.2 - Garantir  a confidencialidade dos Clientes/utentes das 

respostas sociais de Creche de acordo com os níveis de 

Confidencialidade 

4.3 - Assegurar a elaboração e Acompanhamento dos PI 

das Respostas Social de Creche 

4.4 - Garantir o cumprimento do Manual da Qualidade das 

Respostas Sociais inerentes ao processo Chave 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as actividades realizadas no âmbito da 

Resposta Social de Creche 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 

 

 



 

 
16 

 

Plano Estratégico / Plano de Atividades 2018 

 

5.2. RESIDÊNCIA SÉNIOR  
 

 

Situada em Santo António dos Cavaleiros (Loures), tem capacidade máxima para 72  idosos e 

beneficia de um Protocolo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social. É uma Resposta 

Social com instalações construídas de raiz. Este Equipamento insere-se no Projeto “Memórias que 

Ajudam a Crescer”, uma candidatura ao PARES – Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais, que visou a construção de uma Creche e um Lar de Idosos. Trata-se de um 

Projeto Intergeracional. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o Desenvolvimento 

Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades 

numa Dinâmica de Parceria 

1.1 - Cumprir o Plano de atividades Sócio-Ocupacionais e 

de desenvolvimento Social da Residencia Sénior 

1.2 - Disponibilizar/Abrir o espaço físico e os recursos da 

Residencia Sénior a atividades da Comunidade 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Cumprir o protocolo das respostas sociais  da 

Residencia Senior com as Entidades Financiadoras 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Garantir a redução da poluição, tendo por base a 

reciclagem 

3.1 - Desenvolver ações/atividades que promovam as boas 

práticas ambientais 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir que o grau de satisfação dos clientes/utentes  

das resposta social residencia senior seja => 3 

4.2 - Garantir  a confidencialidade dos Clientes/utentes das 

resposta social de Residencia Sénior de acordo com os 

níveis de Confidencialidade 

4.3 - Assegurar a elaboração e Acompanhamento dos PI da 

Resposta Social de Residencia Sénior 

4.4 - Implementar os instrumentos do Manual dos Processos 

Chave 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as actividades realizadas no âmbito das 

Resposta Social Residencia Sénior 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 
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7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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5.3. ÁREA DE INSERÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 
 

 

GARSIS –  GABINETE DE ATENDIMENTO AO 

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO DE SACAVÉM 

O GARSIS é um serviço implementado em 2005 pela START. SOCIAL, através de um protocolo 

assinado com o Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa e visa o acompanhamento social a 

100 agregados familiares beneficiários do Rendimento Social de Inserção, residentes na freguesia 

de Sacavém. 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) é um apoio destinado a pessoas que estão em situação de 

vulnerabilidade sócio-económica e visa uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das 

suas necessidades mínimas e um programa de inserção que integra um contrato composto por um 

conjunto de ações estabelecido de acordo com as características e condições do agregado familiar 

do requerente da prestação, visando uma progressiva inserção social, laboral e comunitária dos 

seus membros. 

O GARSIS é um serviço de proximidade que visa o acompanhamento social às famílias beneficiárias 

do RSI através do desenvolvimento de ações que visam a participação/ responsabilização e 

aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais, tendo como finalidade a 

autonomização dos Agregados familiares. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o desenvolvimento 
comunitário e o reforço de 
igualdade de oportunidades numa 
dinâmica de parceria 

1.1 - Acompanhar socialmente as famílias de RSI 

1.2 - Acompanhar socialmente os menores em situação de 

risco/perigo, de famílias beneficiárias de RSI 

1.3 - Promover o desenvolvimento de competências na área 

da cidadania nas famílias beneficiárias de RSI 

1.4 - Promover o desenvolvimento de competências na área 

da saúde a crianças e jovens, de famílias beneficiárias de 

RSI 
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1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades numa 

dinâmica de parceria 

1.5 - Promover a responsabilidade individual e comunitária 

no âmbito da habitação 

1.6 - Promover o desenvolvimento de competências na área 

da Saúde, nas famílias beneficiárias de RSI 

1.7 - Promover o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais na população beneficiária de RSI 

1.8 - Promover a inserção em emprego e /ou formação, de 

beneficiários de RSI 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Cumprir o protocolo de RSI com Entidade 

Financiadora 

2.2 - Cumprir os prazos de assinatura dos Contrato de 

Inserção, no âmbito do Acompanhamento do RSI 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Promover a sensibilização de práticas ecológicas e 

ambientais junto da população beneficiária de RSI 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir que o grau de satisfação dos beneficiários da 

área social (RSI) seja => 3 

4.2 - Garantir a confidencialidade dos utentes beneficiários 

de RSI 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as actividades realizadas no âmbito do 

Garsis 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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CANTINA SOCIAL 

A resposta de Cantina Social surge na instituição em Julho de 2013 ao abrigo do protocolo assinado 

com o Instituto da Segurança Social, IP. 

A Cantina Social insere-se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui-se como uma resposta 

de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar. O seu principal objetivo é suprir 

as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconómica ou outras situações de fragilidade social até ao limite máximo de 96 refeições 

diárias, para os 7 dias na semana, e destinam-se a consumo externo.  

Em regra, o acesso ao Programa de Emergência alimentar será gratuito. No entanto, consoante os 

rendimentos do agregado, a Instituição poderá cobrar um valor a definir de acordo com o 

diagnóstico socio - económico do agregado.  

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades numa 

dinâmica de parceria 

1.1. Avaliar todos os pedidos de apoio alimentar registados 

no serviço 

1.2. Reavaliar os processos  activos de cantina social num 

intervalo máximo de 6 meses 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição. 

2.1.Cumprir o protocolo da Cantina social com a Entidade 

Financiadora 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1. Garantir que o grau de satisfação dos beneficiários da 

área social (RSI; GIP, Cantina e Projecto PAS)  seja => 3 

4.2. Garantir  a confidencialidade dos Clientes/utentes da 

área social (RSI;GIP; Cantina; PAS) 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 -  Divulgar as actividades realizadas no âmbito das 

respostas de apoio alimentar Cantina e PAS 
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PO APMC - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS 

PESSOAS MAIS CARENCIADAS  

O Fundo Europeu de Auxilio às pessoas Mais carenciadas FEAC, criado a 11 de Março de 2014, 

tem como objetivo promover e reforçar a coesão social, atenuando situações de privação material 

e alimentar, com o intuito de proporcionar uma vida mais condigna às pessoas em situação de 

carência. Neste sentido estabeleceu um modelo de governação próprio do FEAC e a 

regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO 

APMC) que visa o combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. 

Este programa foi pensado numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de 

consumo básico, assim como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem 

as pessoas mais carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão. 

O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que colocam em 

risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as respostas 

das políticas públicas existentes. 

 Tem como missão estar mais próximo das pessoas e contribuir, em complemento ao trabalho já 

desenvolvido pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), para a sua inclusão 

e bem-estar. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades numa 

dinâmica de parceria 

1.1 - Executar a operação do POAPMC nos termos e 

condições aprovados 

1.2 - Reunir com o consórcio sempre que se justifique para 

delineamento de estratégias e elaboração de instrumentos 

de trabalho 

1. 3 - Desenvolver medidas de acompanhamento à 

população abrangida 

 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição. 

2.1 - Cumprir o programa com a entidade financiadora e 

parceiros 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Promover a sensibilização de práticas ecológicas e 

ambientais junto dos clientes apoiados pelo POAPMC 
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4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir que o grau de satisfação dos beneficiários do 

POAPMC seja => 3 

4.2 - Garantir a confidencialidade dos clientes do POAPMC 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as actividades realizadas no âmbito do 

POAPMC 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL  

O Gabinete de Inserção Profissional - GIP - surge nos termos do disposto na Portaria n.º127/2009, 

de 30 de Janeiro 2009, no âmbito das políticas de combate ao desemprego, enquanto estrutura 

de apoio ao emprego que, em estreita relação com os Centros de Emprego, presta apoio a jovens 

e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho. 

Trata-se de um espaço de proximidade que promove e agiliza a ligação entre as empresas/ Centros 

de Formação e os potenciais candidatos, com o objetivo de autonomizar os mesmos através da sua 

inserção em emprego e /ou formação.  

Surge num contexto de capacitação e reconhecimento nacional de que a nossa estrutura local 

desempenha um papel extremamente importante no desenvolvimento de actividades de apoio aos 

desempregados/inativos, auxiliando a comunidade em que se insere, tendo sempre por base um 

serviço de qualidade e a promoção das políticas de inclusão a nível de emprego.  

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da SATRT.SOCIAL tem por objetivo apoiar todos os 

candidatos, jovens e/ou adultos, desempregados e inscritos nos Centros de Emprego, 

encaminhados direta e/ou indiretamente pelo Serviço de Emprego - IEFP apoiando-os na definição 

ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, 

contribuindo para a sua evolução pessoal, social e profissional, sempre em estreita articulação com 

o Instituto de Emprego e Formação Profissional.  

O GIP da START.SOCIAL teve início em Maio de 2012, através de assinatura de Protocolo com o 

IEFP, e foi projetado inicialmente para 12 meses, contudo de acordo com a conjuntura nacional e 

com os resultados apresentados institucionalmente considerou-se importante manter a sua 

atividade. 

No decorrer do ano de 2017, no final do mês de Julho o protocolo do GIP renovou 

automaticamente, contudo tendo em conta as últimas alterações verificadas a nível interno no IEFP 

ainda não se constatou o envio e assinatura do novo contrato de objetivos para o próximo período 

temporal. De acordo com tal situação não nos é possível estipular novas metas ou identificar novos 

objetivos, sendo prudente manter os mesmos números, definindo que aquando do relatório final 

realizaremos os ajustes que se considerem necessários. 
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Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades numa 

dinâmica de parceria 

1.1. Realizar atendimentos no âmbito do 

emprego/formação à população da comunidade 

1.2. Realizar encaminhamentos para ofertas de emprego 

no âmbito do GIP, à população da comunidade 

1.3. Realizar encaminhamentos para formação ou medidas 

de emprego à população da comunidade 

1.4. Inserir anualmente candidatos em ofertas de emprego 

1.5  Abranger candidatos em sessões coletivas sobre 

medidas de emprego 

1.6. Registar novas ofertas de emprego, no site do IEFP 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1.Cumprir o protocolo do GIP  com Entidade 

Financiadora 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1. Reutilizar cópias de documentos anteriores nas 

comunicações de alteração   

3.2. Encaminhar papel não utilizável para reciclagem 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1.Garantir que o grau de satisfação dos beneficiários da 

área social (RSI; GIP, Cantina e Projecto PAS)  seja => 3 

4.2. Garantir  a confidencialidade dos Clientes/utentes da 

área social (RSI;GIP; Cantina; PAS) 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1. Divulgar as atividades realizadas no âmbito do GIP 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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PROJETO ALIMENTAR SORRISOS  

O projeto Alimentar Sorrisos (PAS),  surge em 2003 com assinatura do acordo de ajuda alimentar 

com o Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa. Em 2012, a START. SOCIAL assina acordo com 

o programa Desperdício Zero. O PAS semanalmente apoia 36 agregados familiares com cabazes 

de géneros alimentares. O objetivo do projeto é diminuir a carência alimentar nas famílias em 

situação de maior fragilidade sócio-económica, através da distribuição de alimentos e até à sua 

autonomização.  

Este apoio surge da necessidade de apoiar a população em situação de maior vulnerabilidade 

social do território de Sacavém, com géneros alimentares e, pontualmente, com produtos de higiene 

pessoal e habitacional (detergentes) promovendo a diminuição da sua carência.  

Na atribuição de alimentos distinguem-se três tipos de cabazes de alimentos: o cabaz semanal, o 

cabaz mensal e os sacos SOS. A atribuição destes produtos advém de um conjunto de parcerias 

que se foram estabelecendo e consolidando ao longo dos anos.  

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais  

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades numa 

dinâmica de parceria 

1.1 - Avaliar todos os pedidos de apoio alimentar 

registados no serviço 

1.2 - Apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social 

com cabaz de géneros alimentares 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Cumprir o protocolo do PAS com as entidades 

financiadoras 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Promover a sensibilização de práticas ecológicas e 

ambientais junto dos clientes apoiados pelo PAS 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o Sistema 

da Gestão da Qualidade 

4.1 Garantir que o grau de satisfação dos beneficiários da 

área social ( Projeto PAS) seja =>3 

 

4.2 Garantir a confidencialidade dos utentes ( Projeto PAS) 

 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as actividades realizadas no âmbito do PAS 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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5.4. SERVIÇOS GERAIS / ADMISTRATIVOS  
 

 
 

Os Serviços Gerais / Administrativos, reúne as seguintes subáreas, Economato, Cozinha, Limpeza 

e Transportes. Neste sentido, os Serviços Gerais, contribui para a gestão e manutenção dos recursos 

existentes, assim como de toda a logística Institucional, transversal a todos as Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos da START.SOCIAL. 

Os Serviços Gerais / Administrativos são uma área estritamente necessária à Instituição devido à 

importância da sua função; traduzindo-se em diversas e distintas tarefas necessárias à vida diária 

da Instituição, traduzindo-se no apoio em termos de logística, limpeza e higiene dos espaços, 

compras, levantamento, transporte, separação e distribuição de produtos, confeção de refeições, 

manutenção e gestão dos equipamentos, segurança dos equipamentos, apoio na gestão e 

manutenção de equipamentos e viaturas assim como outras tarefas que se relacionem com o 

serviço. De acordo com os resultados da START.SOCIAL nos últimos anos, pretende-se que o Plano 

de Atividades da Área de Apoio, contribua para a redução dos custos, não descurando a qualidade 

dos serviços, através da rentabilização eficiente dos recursos existentes.  

A componente de Apoio Logístico (Serviços Gerais e Administrativos), assumem particular relevo na 

Organização. A START.SOCIAL tem 2 secretarias, onde o pessoal administrativo, realiza todas as 

tarefas administrativas e burocráticas inerentes ao trabalho desenvolvido pela área. 

A principal função deste sector é dar apoio aos Equipamentos Sociais e à Organização, contribuindo 

para a Missão da Instituição. 

Tal como a Legislação prevê emanam da Direção, as linhas diretivas para a orientação e 

distribuição do trabalho que a Chefe dos Serviços administrativos no âmbito das suas competências 

dirige e coordena. 

 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 
2.1 - Prestar apoio às novas áreas de negócios 
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3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Proceder ao levantamento dos equipamentos energéticos 

para reduzir a pegada ecológica. 

3.2 - Implementar a reciclagem do papel, tinteiros e pilhas 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

 

4.1 - Verificar a qualidade das refeições e a quantidade no 

empratamento das refeições das Creches 

4.2 - Verificar a qualidade das refeições e a quantidade no 

empratamento das refeições da  Residência Sénior 

4.3 - Contribuir para o cumprimento do Programa POAMPC 

4.4 - Contribuir para o Protocolo Programa Desperdício Zero 

4.5 - Contribuir para o cumprimento do protocolo do Banco 

Alimentar 

4.5 - Contribuir para o cumprimento do protocolo do Banco 

Alimentar 

4.6 - Contribuir para o cumprimento do protocolo dos Bens 

Doados 

4.7 - Contribuir para o cumprimento do protocolo com a 

segurança social no âmbito do FEAC 

4.8 - Proceder aos registos no âmbito do Manual da 

Qualidade  e normas Institucionais de acordo com os 

procedimentos estabelecidos para os serviços gerais 

4.9 - Cumprir os procedimentos do Manual da Qualidade no 

âmbito do serviço prestado pela Área dos Serviços Gerais 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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5.5. RECURSOS HUMANOS  

 

Desde a sua fundação, a START.SOCIAL tem vindo a desenvolver uma cultura baseada na 

confiança, no respeito mutuo e no diálogo. 

O sucesso a longo prazo da START.SOCIAL depende a longo prazo da sua capacidade de atrair, 

reter e desenvolver colaboradores capazes de garantir o crescimento sustentável da Organização. 

Neste sentido é fundamental garantir que existe um alinhamento entre os valores do candidato e a 

missão da Instituição. 

As atitudes, as experiências são condições do processo de seleção e recrutamento, não será 

contemplado a origem do candidato, a nacionalidade, a etnia, o género, deficiência, orientação 

sexual ou idade. 

Os Colaboradores são incentivados a atualizar os seus conhecimentos e a consolidar as suas 

competências. 

A experiência e a formação no posto de trabalho são ferramentas de aprendizagem. As chefias são 

responsáveis por orientar e fazerem coaching aos Colaboradores, de forma a que estes possam ter 

sucesso nas suas funções. 

Cada Colaborador apoiado pela sua chefia, é responsável pelo seu próprio desenvolvimento 

profissional. 

Para tal existem ferramentas e processos de apoio à construção dos Objetivos Individuais e 

Avaliação de Desempenho. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Reajustar a estrutura de pessoal em função dos Rácios 

da Seg. Social 

2.2 - Contribuir para o aumento de receitas 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Dinamizar Workshop´s sobre as boas práticas 

ecológicas. 

5. Promover o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos 

Colaboradores 

 

5.1 - Construir o Plano de Formação Anual de acordo com 

Avaliação de Desempenho 

5.2 - Construir o Plano de Formação Anual  com o número de 

horas definido em Legislação 
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5. Promover o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos 

Colaboradores 

 

5.3 - Promover ações de formação de acordo com o Plano de 

Formação 

5.4 - Aplicar inquéritos de satisfação aos colaboradores 

5.5 - Assegurar a realização dos procedimentos necessários à 

Avaliação de Desempenho 

5.6 -Aplicar os procedimentos necessários à entrega do Plano 

de Ação individual 

5.7 - Promover um Bom Clima Organizacional 

5.8 - Promover o Acolhimento dos novos Colaboradores 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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5.6. ÁREA FINANCEIRA   
 

 

O principal objetivo é a rigorosa gestão dos recursos financeiros da Instituição. 

Compete-lhe controlar, dirigir e fazer executar a política financeira da Instituição, de acordo com 

as diretrizes da Direção. 

Os seus objetivos são, otimizar os investimentos, obter fundos necessários para a concretização da 

política financeira da Instituição e prevenir os riscos que eventualmente possam vir a surgir. 

Realizar estudos de investimentos, estabelecer planos de investimento e financiamento, elaborar o 

orçamento da Instituição, estimulando as suas receitas com base no Plano de Atividades. 

Controlar o comportamento económico da Instituição, medindo e interpretando os desvios entre as 

previsões e os resultados e sugerindo medidas de correção. A elaboração de relatórios, a realização 

de transações financeiras e a autorização de pagamentos são algumas das tarefas. 

 

Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Aumentar os resultados  Financeiros em cada Centro de 

Custo 

2.2 - Realizar Candidaturas a linhas de Financiamento 

2.3 - Diminuir as despesas da Instituição em 0,5% 

2.4 - Garantir que todos os Contratos estabelecidos tem um 

valor mais baixo que o Orçamento 

2.5 - Rentabilizar os Espaços Institucionais 

2.6 - Viabilizar novas áreas de negócios 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Melhorar a qualidade ambiental das instalações 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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5.7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 

 

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um dos instrumentos essenciais, 

para as Organizações que pretendem atingir os seus objetivos e metas em mercados cada vez mais 

exigentes e competitivos, é também uma forma de demonstração e diferenciação, focalizadas no 

cliente.  

Os atuais padrões Europeus e Nacionais requerem que as Organizações, tenham uma politica para 

garantir a qualidade dos produtos/serviços prestados e que fomentem uma cultura interna que 

reconheça a importância dessa qualidade. 

Para tal, torna-se necessário que as Organizações desenvolvam e implementem estratégias de 

melhoria contínua da qualidade, as quais devem evidenciar de forma clara as suas normas e 

procedimentos, bem como a responsabilidade de todos os seus stakeholders internos e externos.  

Temos verificado que, a implementação da política da qualidade na nossa Organização, tem 

representado uma vantagem competitiva, na medida em que o nosso foco está na melhoria 

contínua da qualidade do serviço prestado, assim como da monitorização das metodologias 

aplicadas, na nossa intervenção diária tornando-se um critério diferenciador e/ou um patamar de 

igualdade perante a concorrência do mercado. 

A START.SOCIAL, tem como estratégia para a Gestão da Qualidade a partilha da Missão, Visão, 

Valores e Objetivos estratégicos. 

A Politica da Qualidade está assente nos princípios estabelecidos no Modelo de Avaliação da 

Qualidade do Instituto da Segurança Social. 

A melhoria contínua da Qualidade define um conjunto de esforços coordenados e estruturantes que 

envolve toda a Organização, os seus colaboradores e voluntários, nesse sentido a START.SOCIAL, 

tem investido na formação interna no âmbito dos Processos chave do Manual da Qualidade, para 

as creches e nos Processos de Suporte e de Gestão, com o objetivo de in(formar), envolver e motivar 

toda a equipa Organizacional neste processo de melhoria contínua. 

Têm sido visível o aumento do grau de satisfação dos nossos clientes, tal como podemos consultar 

na análise dos questionários de satisfação aplicados aos nossos clientes. 

A implementação da Política da Qualidade, permite-nos elevar a qualidade do nosso serviço e 

promover uma gestão mais segura e eficaz de todos os recursos. 
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Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 

2.1 - Garantir o cumprimento do Manual da Qualidade na 

Creche Crescer Saudável 

2.2 - Garantir o cumprimento do Manual da Qualidade na 

Creche O Vale Encantado 

2.3 - Implementar o Manual da Qualidade na Residencia 

Senior Casa da Ponte 

2.4 - Garantir a realização de auditorias internas 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Implementar uma politica ecológica, na Organização, 

que promova as boas práticas ambientais e a redução de 

custos numa lógica de poupança e reutilização 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir que todos os Colaboradores tomam 

conhecimento do Procedimento da Confidencialidade 

4.2 - Garantir a Confidencialidade dos Clientes/Utentes das 

Respostas Sociais/Serviços/Projetos de acordo com os níveis de 

Confidencialidade 

4.3 - Aplicar os Questionários de Satisfação aos 

Clientes/utentes  encaminhados pelas Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.4 - Apresentar os Resultados dos Questionários de 

Satisfação das Respostas Sociais/Serviços/Projetos 

4.5 - Implementar ações de melhoria nas Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

4.6 - Gerir o  procedimento referente à receção e tratamento 

de sugestões/reclamações cumprindo o procedimento 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 
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5.8. VOLUNTARIADO 
 

 

A START.SOCIAL é uma Organização promotora de voluntariado, a Área de Voluntariado tem como 

objetivo gerir a mobilização de “vontades” e expressões de solidariedade, promovendo o encontro 

entre a oferta e a procura de voluntariado, sensibilizando os cidadãos e as Organizações para o 

voluntariado. Pretende ainda impulsionar a prática do voluntariado em parceria com outras 

Organizações nacionais e/ou internacionais, tendo como principal objetivo a promoção da 

cidadania ativa, o desenvolvimento de competências e a melhoria da perspetiva de 

empregabilidade nos jovens, facilitando a descoberta de novas culturas. 

Esta área tem como base os princípios enquadradores do voluntariado: 

O voluntariado obedece aos princípios da solidariedade, da participação, da cooperação, da 

complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da convergência. 

A integração de um voluntário assenta numa relação de solidariedade traduzida em gratuitidade 

no exercício da atividade, prestando serviços não remunerados em benefício da comunidade é ter 

convergência e harmonização com os interesses dos destinatários da ação e com a cultura e valores 

da Organização. 

A área de Voluntariado tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento das áreas/projetos 

onde são inseridos os voluntários, podendo as mesmas beneficiar do apoio e contributo que cada 

voluntário traz. No ano transato recebemos voluntários nos projetos e serviços de apoio alimentar, 

sendo uma mais-valia no apoio do transporte e descarga dos produtos alimentares, no Projeto 

Esperança no âmbito do apoio escolar proporcionando um acompanhamento escolar mais 

personalizado, no reforço de aprendizagens, o envolvimento de alguns voluntários em algumas 

atividades/eventos propostos pelo Projeto e Organização. 

A área de Voluntariado, está inserida na Missão, Visão, Valores n Politica da Qualidade da 

Instituição e tem como objetivo contribuir para a troca de vontades e interesses entre ambos, os 

Voluntários e a Organização, numa política de crescimento em excelência e qualidade das ações e 

serviços realizados. 

“Mais e Melhor Voluntariado” 
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Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria 

1.1 - Dinamizar a Área do voluntariado 

1.2 - Promover ações (in) Formação/esclarecimento no âmbito 

do Voluntariado 

1.3 - Estabelecer Parcerias no âmbito do Voluntariado 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Envolver os voluntários na política ecológica da 

Organizaçao 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.1 - Realizar ações de voluntariado, com o objetivo de 

melhorar a Qualidade dos serviços prestados 

4.2 - Garantir a confidencialidade dos 

clientes/utentes/participantes da organização 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar as ações/eventos de voluntariado 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 
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5.9. COMUNICAÇÃO E MARKETING  
 
 
 

A Comunicação e Marketing tem como objetivo desenvolver um conjunto de estratégias centradas 

em alcançar uma maior equidade social. Esta subárea é um serviço com competências estratégicas 

e técnicas em matéria de comunicação, marketing e publicidade transversal a todo a organização. 

Tendo como objetivo assegurar as políticas de comunicação, marketing, publicidade, imagem e 

patrocínios, desenvolvidos no âmbito da sua atividade e de acordo com os objetivos estratégicos 

da START.SOCIAL. 

Atualmente, o grande desafio que se impõem, é continuar a responder às necessidades sociais, 

antigas e novas, mas a partir de uma base de apoios financeiros mais diversificada onde os apoios 

públicos são uma entre várias outras fontes de financiamento. Os apoios públicos continuarão a ter 

um papel importante na estrutura de financiamento, mas estes não podem continuar a ser 

encarados como a fonte principal, em muitos casos quase exclusiva de recursos financeiros. Deste 

modo, e tendo em conta este novo paradigma, sentimos necessidade de nos reinventarmos e de 

criar novos projetos que contribuam para a sustentabilidade da Instituição mas também para 

promover o trabalho desenvolvido, nomeadamente, promoção/criação de Ações e Eventos de 

Angariação de Fundos.  

No último ano, a START.SOCIAL apostou na realização de campanhas/eventos de fundraising, 

nomeadamente: Evento Km’Solidários, Evento Arraial START.SOCIAL, Campanha Arredonde a sua 

Mensalidade e Consignação do IRS. 

Relativamente aos Eventos, o resultado final tem superado todas as espectativas, tanto a nível da 

adesão do público, refletido na crescente participação nas nossas iniciativas, como ao nível dos 

Sponsores/Patrocinadores que nos apoiam na concretização destes eventos, a ainda no valor 

angariado. 

É de salientar que a Instituição fez uma forte aposta na comunicação e divulgação destes eventos, o 

que nos permitiu reforçar a imagem e presença da START.SOCIAL no concelho, e nos possibilitou 

alcançar mais e melhores resultados. Com o contributo de todos, foi possível realizar dois Eventos 

que tanto nos enchem de orgulho. 

Este ano iremos continuar a trabalhar para elevar a qualidade das nossas ações e criar novas 

dinâmicas nos eventos e campanhas promovidas pela START.SOCIAL.  
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Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Contribuir para a consciencialização da preservação do 

ambiente 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.1 - Assegurar a manutenção dos Equipamentos Informáticos 

e Multimédia 

4.2 - Monitorizar e Acompanhar os contratos com a F3M 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 Garantir a realização dos Eventos de Angariação de 

fundos 

6.2 - Efetuar pedidos de Doações/Patrocínios e candidatura 

6.3 - Rentabilizar o património Imobiliário das Creches - Balão 

Mágico 

6.4 - Criar peças e ferramentas solicitadas pelos novos 

negócios 

6.5 - Atualizar e Uniformizar as práticas e processos 

comunicativos integrados 

6.6 - Divulgar a Imagem da Instituição 

6.7 - Envolver o Tecido Empresarial  e Social 

6.8 - Uniformizar/Atualizar a Identidade Corporativa  da 

Instituição 

6.9 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 

7. 2 - Consolidar a presença da Organização na Comunidade 

7.3 - Envolver ativamente os partners/sponsors no 

planeamento e realização dos  Eventos/Ações promovidos 

pela START.SOCIAL 
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5.10. PROJETO ESPERANÇA  
 
 

 

O Projeto Esperança E6G, insere-se no Programa Escolhas. O Programa Escolhas foi criado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.ª4/2001 de 9 de Janeiro, tendo sido sucessivamente 

renovado desde essa data. O Programa Escolhas tem vindo a ser coordenado e tutelado no âmbito 

do Alto Comissariado para as Migrações. Com efeito, constitui atribuição do Alto Comissariado 

para as Migrações, previstas no Decreto-Lei n.º 31/2014, de 27 de Fevereiro, desenvolver medidas, 

programas e ações no domínio da inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos 

socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de imigrantes e grupos 

étnicos, tendo em vista, entre outros objetivos, a inclusão escolar e a educação, a formação 

profissional, o reforço da empregabilidade e a dinamização comunitária e cidadania. 

O Projeto Esperança estrutura-se em três áreas estratégicas de intervenção: 

Educação e formação; b) Inclusão Digital; c) Capacitação e empreendedorismo. 

O Projeto Esperança estrutura-se em três medidas, correspondentes às áreas estratégicas de 

intervenção definidas no ponto anterior. 

Medida I – Visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não formal, bem como para 

a formação e qualificação profissional; Medida IV – É de carater transversal, potenciando as 

restantes medidas e visa apoiar a inclusão digital; Medida V – Visa apoiar o empreendedorismo e 

a capacitação dos jovens. O foco do atual Consórcio do Projeto Esperança E6G centra-se em torno 

de três vetores prioritários: manter a promoção do sucesso escolar e formativo, o combate à 

infoexclusão e, a capacitação juvenil e apoio ao empreendedorismo, investindo respetivamente nas 

medidas I, IV e V. O Projeto Esperança, tem criado várias estratégias de intervenção, criando 

respostas credíveis e ajustadas face às problemáticas identificadas, através das diversas atividades 

planeadas e implementadas no âmbito das Medidas apresentadas. O projeto tem vindo a crescer, 

fazendo-se sentir já o impacto no seio da comunidade, que cada vez mais, recorre ao Projeto, a 

articulação com a rede de parceiros locais, ainda que informais tem sido uma aposta do Projeto, 

convictos que a capacitação gradual e sistemática das crianças e jovens do Projeto serão a chave 

do sucesso da nossa intervenção. O forte investimento do Projeto na área do apoio escolar, 

principalmente junto das crianças e jovens do 1º e 2º ciclo, tem-se notado nos resultados 

alcançados, face às taxas de sucesso escolar alcançadas e no aumento dos participantes nesta 
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atividade. O Projeto tem tido um papel fundamental no encaminhamento e integração de jovens 

para cursos de formação profissional e emprego e no encaminhamento para medidas que 

promovam o empreendedorismo. O Projeto tem sido uma referência para a comunidade, como 

polo de apoio face às diferentes problemáticas existentes. 

 
Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria 

1. 1 - Envolver crianças e jovens dos 6 aos 30 anos, residentes 

na Urbanização Terraços da Ponte, em atividades de 

promoção do sucesso escolar, formativo e de qualificação 

profissional, motivando e apoiando a frequência 

escolar/formativa bem como envolver Encarregados de 

Educação na corresponsabilização pelo sucesso do processo 

educativo/formativo do seu educando. MEDIDA I 

1.2 - Promover a inclusão digital crianças, jovens e adultos, 

através de ações formativas que visem o desenvolvimento de 

competências e a certificação ao nível das TIC. MEDIDA IV 

1.3 - Envolver crianças, jovens e familiares em atividades que 

promovem a capacitação juvenil e o empreendedorismo, 

apoiando-os na criação e implementação dos seus próprios 

projetos.   MEDIDA V 

2. Garantir a sustentabilidade 

financeira da Instituição 
2.1 - Cumprir o protocolo  com Entidades Financiadoras 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Desenvolver ações/atividades que contribuam para 

melhorar o meio ambiente e a redução de custos 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.1 - Garantir a confidencialidade dos participantes do Projeto 

4.2 - Garantir o cumprimento dos procedimentos Institucionais 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Divulgar a Imagem Institucional/Projeto 

6.2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Desenvolver uma rede de parceiros 

 
 



 

 
39 

 

Plano Estratégico / Plano de Atividades 2018 

 
5.11. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
 
 

 

Esta Área tem como foco o desenvolvimento e o crescimento da Organização, com base na Missão 

e Visão da mesma e tem como principais ações, a elaboração de Candidaturas a Programas 

Nacionais e Internacionais, para a criação e desenvolvimento de novos projetos em parceria com 

os Paises Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) pertende-se ainda promover o 

empowerment de alguns projetos já existentes.  

No âmbito do desenvolvimento e cooperação a START.SOCIAL, tem projetado para agosto de 2018 

a implementação de um pré-escolar na Guné-Bissau, em parceria com as ONG “Mãos de Vida” e 

“Alfalit”. As quais já desenvolvem projetos na área da educação, no âmbito da alfabelização.  

A criação/construção dos documentos estratégicos da Organização é da responsabilidade desta 

Área. 

Os Programas Férias Jovem + e a Bolsa 2 WIN, serão dinamizados pela Área de Desenvolvimento 

Organizacional.  

O Programa Férias Jovem +, foi implementado em 2016 e já contou com a participação de 17 

jovens, integrados nas Áreas Organizacionais da START.SOCIAL, durante o período de férias de 

verão de 2016 e de 2017.  

A Bolsa 2 WIN, tem como objetivo apoiar os jovens com carências económicas, que pretendem 

ingressar no ensino superior ou que já se encontram a frequentar o mesmo.  

A START.SOCIAL, considera importante investir na educação superior dos jovens, provenientes de 

contextos socioeconómicos mais vulneráveis, que por vezes se encontram em situação de carência 

económica, e não conseguem suportar todas as despesas associadas ao ingresso no ensino 

superior, esta bolsa também é uma forma de evitar o abandono escolar e de promover o acesso a 

novas oportunidades e saídas profissionais futuras. A Bolsa 2 WIN, foi implementada este ano 

(2017), apoiando 1 jovem, com inscrição em mestrado na área da Matemática Aplicada, em 

educação do 3º ciclo e Secundário. 

O Marketing e Comunicação, assim como o Voluntariado estão ligados e recebem orientações e 

diretrizes desta Área. 
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Objetivos Estratégicos e os respetivos Objetivos Operacionais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

1. Promover o desenvolvimento 

comunitário e o reforço de 

igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria 

1.1 - Realizar e dinamizar o Programa Férias Jovens + 

1.2 - Dinamizar o Programas Bolsas 2 WIN 

3. Promover práticas ecológicas 

para melhorar a qualidade 

ambiental 

3.1 - Envolver os jovens na política ecológica da 

Organizaçao 

4. Garantir a qualidade dos 

Serviços, tendo em conta o 

Sistema da Gestão da Qualidade 

4.1 - In(formar) os jovens integrados sobre a Política da 

Qualidade da Instituição 

6. Promover a Imagem da 

Instituição 

6.1 - Proceder à divulgação dos Programas Férias Jovem + e 

Bolsas 2 WIN 

6. 2 - Assegurar a elaboração/avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

7. Fomentar o trabalho em Rede 

com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

7.1 - Submeter candidaturas no âmbito da Inovação Social e 

novos Projetos 

7.2 - Implementar Projetos com Parceiros Internacionais 
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6.  MATRIZ 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


