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1. INTRODUÇÃO 
 

A estrutura do presente Plano Estratégico/Atividades para 2019 foi concebido tendo como base os 

objetivos estratégicos definidos para o Quadriénio (2018/2021). 

As atividades apresentadas no Plano de Atividades (PA), resultam de uma reflexão da Direção 

com todas as Áreas da Organização. 

Acresce dizer que, as Creches tem o seu Plano Educativo e Pedagógico, que apresentam com 

maior detalhe as atividades. 

Para o ano de 2019, a Organização mantém um claro enfoque na melhoria da eficácia e 

eficiência organizacional, mediante a execução de ações e respetivos objetivos que contribuem de 

forma decisiva para uma monitorização efetiva e um controle mais qualitativo dos indicadores de 

performance associados. 

Pretende-se também, continuar a reforçar a cultura Organizacional entre Equipas e Áreas 

partilhando práticas, metodologias e instrumentos, reforçando ainda as dinâmicas de 

envolvimento e participação dos diversos Stakeholders. 

Procuramos o reforço de parceiros nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de novos 

projetos e reforço dos existentes. 

A formação e qualificação dos Colaboradores, continua a ser uma prioridade, para uma maior 

abrangência de Colaboradores, por um aumento significativo do número de horas de formação 

por Colaborador e um desenvolvimento de ações focadas nas necessidades reais de formação de 

cada Colaborador. 

O apoio ao aumento de competências dos Colaboradores continua a ser fundamental, para o 

próximo ano, bem como a especial atenção no desenvolvimento de ações minimizadoras do 

impacto do envelhecimento no quadro de pessoal. 

Tendo em consideração a persistência das diferenças entre a situação dos homens e mulheres o 

trabalho desenvolvido na organização tem como objetivo a promoção da igualdade de género 

sendo entendida como um fator estratégico para a mudança de algumas atitudes e práticas 

discriminatórias, diretas ou indiretas contra as mulheres no mercado de trabalho.  

Na imagem Institucional, a Organização pretende não só continuar a participar nas redes de 

proximidade, como também a manter um papel de destaque no Concelho de Loures, junto das 

Organizações Sociais. 
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A dinamização do Site e do Facebook e redes sociais, é uma forte aposta com a criação de uma 

newsletter da Instituição.  

A aposta na relação e partilha de boas práticas, enquanto ONGD, continua a ser um objetivo, 

tanto a nível europeu, como com os países PALOP, em especial com a Guiné. Prevê-se a 

consolidação de vários projetos com a ONG “Mãos de Vida” na Guiné. 

A nível da gestão administrativa e infraestruturas, pretende-se consolidar instrumentos de suporte 

e metodologias focadas na otimização e melhoria contínua ao nível da gestão do parque 

automóvel, avaliação dos fornecedores, gestão dos associados, monitorização dos equipamentos 

e cumprimento para com as exigências legais no âmbito da Higiene e saúde e segurança no 

trabalho. 

Existe um forte enfoque relativamente à preservação do ambiente, estando previsto ações que 

promovam mudanças de comportamento na Organização, visando sensibilizar para a construção 

de um planeta mais saudável. 

O presente Plano de Atividades e Orçamento foram aprovados na Assembleia Geral de 14 de 

Novembro de 2018. 
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2. MENSAGEM DA PRESIDENTE   
 

A Economia Social está presente em todos os setores de atividade; serviços sociais, cuidados de 

saúde, seguros, banca, agricultura, energias renováveis, reciclagem, habitação, educação, 

turismo, cultura e desporto. 

Os seus atores e particularmente os que são conhecidos por <as famílias> (cooperativas, 

mutualistas, associações e fundações), as Instituições e as Empresas Sociais partilham valores e 

características comuns, o que lhes confere uma forte identidade europeia e as distingue das 

sociedades de capitais. 

Desenvolvem uma atividade cujo fim principal é satisfazer as necessidades das pessoas, mais do 

que remunerar os investidores, com primazia da pessoa e do objeto social sobre o capital.   

 

Segundo o Parlamento Europeu, a Economia Social é um dos pilares de Modelo Social Europeu e 

“desempenha um papel essencial na economia europeia ao aliar lucratividade e solidariedade, 

cria empregos de qualidade, reforça a coesão social, económica e territorial, geram capital social 

e promovem uma cidadania ativa, a solidariedade e uma forma de economia dotada de valores 

democrático, colocando o ser humano no primeiro e apoiando o desenvolvimento sustentável e a 

inovação social, ambiental e tecnológica” 

Em Outubro de 2011, a Comissão Europeia lançou a iniciativa para o empresariado social (IES), 

visando a construção de um ecossistema de promoção das empresas sociais no seio da economia 

e inovação social. 

No âmbito do quadro de programação para o período 2014-2020, os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) são pela primeira vez, diretamente mobilizados para projetos 

de inovação e empreendedorismo social, contribuindo para a dinamização do ecossistema 

potenciador de iniciativas de Inovação e Empreendedorismo social em Portugal.  

 

Portugal Inovação Social, é uma iniciativa pioneira que visa promover e financiar projetos de 

inovação e empreendedorismo social em Portugal. Financiar resultados em vez de atividades e 

gerir para a maximização do impacto social. 

O Setor social é muitas vezes encarado como um investimento sem retorno, limitado ao 

mecenato. O objetivo e missão das entidades do setor social é gerar impacto social e não obter 

retorno financeiro. No entanto, qualquer iniciativa para crescer precisa de investimento, pelo que 



  
 
 
 

 
7 

 

Plano Estratégico/Atividades 2019 

é legítimo prever nestes casos uma remuneração desse capital investido, assim como deve ser 

remunerado, qualquer outro recurso essencial que a sociedade coloca ao dispor das 

organizações de missão social. 

Foi publicada no dia 30 de agosto a Lei nº. 119/2015, que aprova o novo Código Cooperativo, 

substituindo na íntegra o anterior código que havia sido publicado pela Lei n.º 51/96, de 7 de 

setembro. 

A aprovação de um Novo Código Cooperativo surge na sequência da revisão legislativa 

subsequente à publicação da Lei de Bases da Economia Social (Lei no 30/2013 de 8 de maio) 

que determinou que viessem a ser aprovados os diplomas que concretizam a reforma do sector 

da economia social à luz, nomeadamente, dos princípios estabelecidos no artigo 5º da referida 

Lei de Bases. 

Foram assim parcialmente superadas algumas limitações que as cooperativas tinham e que 

dificultavam que este tipo de entidade fosse utilizada na implementação de negócios sociais e na 

atração de investidores sociais. 

De entre as novidades do novo Código Cooperativo que vão de encontro ao que acima se referiu, 

destacam-se: 

 a criação da figura do membro investidor, 

 a consagração do voto plural; 

 a reorganização da forma e composição da estrutura de governance das cooperativas. 

 

As cooperativas podem integrar membros investidores, de acordo com os seus Estatutos. Estes são 

fundamentais para a sustentabilidade e expansão das atividades da Organização, permitem fazer 

mais e melhor! 

Por esta razão, é com um firme sentimento de esperança que eu olho para a frente, neste ponto 

da nossa caminhada. 

Guiando-nos por uma visão ambiciosa, esta é a melhor forma de garantir que a nossa Instituição 

irá estar entre as melhores, potenciando em todos nós o orgulho de pertencer à grande Família 

das Organizações Sociais. 

Contamos convosco,                                                                           

        Presidente da Direção 

Lurdes Gonçalves 
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3.  ENTIDADE 
 
START.SOCIAL – Cooperativa Sócio Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL 

Cooperativa Multisectorial que desenvolve atividades no ramo da Solidariedade Social e de 

prestação de Serviços do 1º grau e sem fins lucrativos, optando para os devidos efeitos legais, 

pela integração no ramo da solidariedade. 

 

 

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. 
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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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Organograma  
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4. ENQUADRAMENTO 
 

A START.SOCIAL, tem efetuado grande parte da sua intervenção social numa das maiores 

comunidades africanas em Portugal, na Urbanização Terraços da Ponte (Ex- Quinta do Mocho) 

em Sacavém, concelho de Loures. 

 

A experiência profissional dos nossos Colaboradores, na criação e implementação de 

equipamentos sociais de creche, jardim-de-infância e outros equipamentos direcionados para a 

primeira infância, infância e juventude, na formação de colaboradores não docentes (auxiliares, 

amas, ajudantes de ação educativa) o enquadramento de estágios académicos de educadores, 

permitiu-nos criar e potenciar uma equipa pedagógica, reconhecida pelo trabalho de 

implementação, monitorização e avaliação que tem vindo a realizar. 

 

Este Plano de Atividades pretende dar enfoque aos novos projetos de inovação social e na 

implementação de equipamentos de infância na Guiné, que promovam: a cidadania ativa; 

igualdade de género; a não descriminação; a prevenção da violência e a inclusão social.  

 

Mais precisamente, a implementação de uma creche/jardim-de-infância (JI), na Guiné Bissau, 

através das parcerias existentes, ALFALIT e Mãos de Vida, consistindo na 

implementação/preparação de salas de creche/JI, construção de material pedagógico, criação de 

ferramentas de trabalho de monitorização e avaliação, recrutamento e seleção dos recursos 

humanos, formação aos profissionais, apoio no processo de inscrição, seleção e admissão das 

crianças. 

 

A necessidade da implementação destas respostas sociais, prende-se com a insuficiência de 

equipamentos de infância existentes na Guiné Bissau. 

 

Pretende-se ainda fortalecer e potenciar as respostas sociais, serviços e projetos da 

START.SOCIAL, através de novas atividades e projetos integrados, reforçando e estabelecendo 

novas parcerias nacionais e/ou internacionais adequadas.  

 

Abraçar novos projetos de inovação e empreendedorismo social, é uma aposta da Organização, 

para 2019.  

 

A START.SOCIAL, conta com uma equipa de profissionais capazes, focados e alinhados com a 

Missão, Visão e Valores da Organização, que contribuem para o sucesso da mesma. 
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4.1. 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  
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4.2. Quadro de Colaboradores afetos à START.SOCIAL 
 

Categoria Profissional Nº de Colaboradores 

Diretor/a Executivo/a 1 

Diretor/a Técnico/a 1 

Coordenadores/as 3 

Técnicos Superiores  15 

Operacionais  22 

 

 

 

 
4.3. Quadro das Respostas Sociais/Serviços/Projetos da START.SOCIAL 

 

  Nº de utentes 
(Acompanhados) 

Nº de utentes 
(Acordo de Cooperação 

S.S/Outros acordos) 

Área de 
Educação e 
1ª Infância 

Creche “Crescer Saudável 47 39 

Creche “Vale Encantado” 76 66 

Área de 
Inserção 
Social e 

Profissional 

GARSIS 254 100 

Cantina Social 23 (14 agregados) 39 Refeições 

PO APMC 228 (82 agregados) 247 

Projeto Alimentar Sorrisos 54 (16 agregados) 36 

Área Sénior ERPI “Casa da Ponte” 72 60 
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5.  ENQUADRAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS 
 

O Plano Estratégico da START.SOCIAL, está hierarquizado segundo três pilares, nomeadamente:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano Estratégico referente ao ano de 2019 comtempla 7 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. 

 
 
 
 

Objetivos 

Estratégicos 
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6. RESPOSTAS SOCIAIS/SERVIÇOS/PROJETOS 
 
 
 

 

 

                                                                             Área de Educação e 1ª Infância  
 

 

CRECHE “CRESCER SAUDÁVEL” 

A Creche “Crescer Saudável” funciona em Sacavém, concretamente, no Rés-do-chão do lote 9, na 

Avenida Amílcar Cabral, da Urbanização Terraços da Ponte. 

Trata-se de uma creche com capacidade para 47 crianças dos 12 aos 36 meses de idade, 

divididas por 3 Salas de Atividades: Sala 1 com capacidade para 14 crianças - dos 12 aos 24 

meses; Sala 2 com capacidade para 15 crianças e Sala 3 com capacidade para 18 crianças, 

estas últimas destinadas a crianças dos 24 aos 36 meses de idades. 

O Protocolo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, para 39 clientes, bem como as 

comparticipações familiares constituem fonte de financiamento desta Resposta Social. 

Para acolher as crianças a creche dispõe de condições adaptadas que asseguram o cumprimento 

de todas as necessidades de higiene, segurança e pedagógicas das crianças que a frequentam. O 

horário de abertura da creche realiza-se às 7h30 e a hora de fecho às 18h30. 

A creche oferece ainda um ambiente familiar e acolhedor, proporcionando cuidados 

individualizados e estimulantes, necessários ao desenvolvimento integral da criança, a nível socio-

afetivo, cognitivo e psicomotor. 

No sentido de potenciar esse desenvolvimento, o Projeto Pedagógico para este ano tem como 

tema “Gente pequena, grandes gestos: reciclar é inovar!”. Entendemos tratar-se de um tema muito 

pertinente, uma vez que o ambiente é tudo aquilo que rodeia o Homem e que é importante 

preservar. 

Considera-se que a creche tem uma função importante nesta área, pois é um local onde as 

crianças socializam e dialogam; onde vivenciam novas experiências, aprendem outras 

habilidades; convivem em grupos e até conseguem resolver situações de conflito. Assim, é 

também na creche que se deve começar a motivar a aprendizagem que respeite e valorize o meio 

ambiente, pois desde cedo as crianças começam a compreender a dependência e a relação que 

há entre elas e os elementos da natureza.  
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O objetivo maior será, não só dotar as crianças de conhecimentos como também de atitudes e 

valores em relação ao ambiente natural. Estas são dimensões da literacia ambiental valorizadas 

desde a creche. Segundo as Orientações curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) (ME 

DEB,1997; Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016) a abordagem do Conhecimento do Mundo deve 

proporcionar a criação de hábitos de respeito pelo ambiente (em inter-relação com a área da 

Formação Pessoal e Social). 

 
Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Atender e acompanhar 

socialmente as famílias de crianças 

inseridas no equipamento da 

Resposta Social de Creche 

Atendimento social de todos os processos ativos 

Avaliação Processual de todos os inscritos 

Avaliar a situação social do Agregado Familiar 

Responder à satisfação das necessidades identificadas no 

agregado familiar 

1.2 - Atualizar o Projeto Educativo Reuniões de equipa, distribuição de tarefas 

1.3 - Realizar o Projeto 

Pedagógico e cumprir com as 

atividades 

Planear as atividades propostas para o Projeto Pedagógico 

Realizar visitas de estudo 

Realizar a avaliação do Projeto Pedagógico 

Medir as atividades com mais impacto do Projeto 

Pedagógico 

1.4 - Realizar atividades 

extracurriculares 

Atividades de ginástica 

Atividades de música 

2.1 – Cumprir o Protocolo da 

Resposta Social da Creche 

“Crescer Saudável”, com as 

Entidades Financiadoras 

Ocupar as vagas definidas em protocolo 

Ocupar as vagas definidas na capacidade do equipamento 

Garantir o cumprimento dos indicadores estabelecidos pelo 

ISS, para manutenção do acordo de cooperação para as 

creches 

Cumprir os prazos de elaboração e envio de frequências 

Imprimir/Arquivar os emails que comprovem o envio das 

frequências 

2.2 – Desenvolver práticas para a 

angariação de fundos revertíveis 

para a Resposta Social de Creche 

Ações de angariação de fundos através de trabalhos 

elaborados pelas Crianças C.S 

Rentabilizar o insuflável da Resposta Social a Clientes e 

Colaboradores da Instituição 

3.1 - Garantir a redução da 

poluição, utilizando a reciclagem 

Reciclagem de documentos em arquivo 
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3.2 – Desenvolver ações/atividades 

que promovam as boas práticas 

ambientais 

Implementar a reciclagem do lixo (Papel, Plástico, Cartão) 

Realizar atividades, com base em materiais reciclados 

Realizar atividades de âmbito ambiental através de 

parcerias/pais/ comunidade 

4.1 - Garantir que o grau de 

satisfação dos clientes da Resposta 

Social de Creche “Crescer 

Saudável” seja => 3 

Garantir a aplicação de questionário de avaliação ao 

universo dos clientes 

4.2 - Garantir a confidencialidade 

dos dados dos clientes com base 

no cumprimento do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) 

Cumprir o Procedimento da Confidencialidade de acordo 

com os níveis estabelecidos 

4.3 - Garantir o cumprimento do 

Manual da Qualidade da Resposta 

Social inerente ao Processo-Chave 

Implementação e Cumprimento dos procedimentos do 

manual da qualidade, relativamente aos Processos Chave 

dentro dos prazos estipulados 

Cumprir os prazos inerentes ao processo de candidatura 

Aplicar os Instrumentos de Trabalho Elaborados pelo Gestor 

da Qualidade 

Cumprir as fases processuais identificadas no Processo-

Chave 

4.4 - Promover uma plataforma 

digital para os registos da área de 

Educação e 1ª Infância 

Contactar empresas e faculdades no sentido de aferir a 

viabilidade da criação de uma plataforma informática 

6.1 – Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito da Resposta 

Social da Creche “Crescer 

Saudável” 

Representar a Instituição (Apoio Social) nas reuniões da 

Rede Social 

Solicitar peças de comunicação sempre que necessário 

Registo fotográfico das atividades 

Comemorar o Aniversário da creche "Crescer Saudável" 

Participar na elaboração e nos conteúdos de uma 

Newsletter institucional 
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6.2 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Preencher a grelha de Parcerias 

Proceder à monotorização da grelha de Parcerias 
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CRECHE “O VALE ENCANTADO” 

A Creche “O Vale Encantado” funciona em Santo António dos Cavaleiros, concretamente, no nº 

20, na Avenida Bartolomeu Dias, da Urbanização do Almirante. 

Trata-se de uma creche com capacidade para 76 crianças dos 4 aos 36 meses de idade, 

divididas por 6 Salas de Atividades: o Berçário I e o Berçário II destinados a bebés dos 4 aos 12 

meses, com capacidade para 8 crianças cada; as Salas Verde e Azul, destinadas a acolher 

crianças dos 12 aos 24 meses, cada sala com capacidade para 14 crianças; e as Salas Vermelha 

e Amarela, destinadas a crianças dos 24 aos 36 meses, cuja capacidade de cada sala é de 16 

crianças. 

O Protocolo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, para 66 clientes, bem como as 

comparticipações familiares constituem fonte de financiamento desta resposta social. 

Esta creche dispõe de um horário de funcionamento alargado, sendo a hora de abertura às 7h30 

e a hora de fecho às 19h30, para melhor responder às necessidades laborais identificadas no 

contexto social em que se insere. 

Para acolher as crianças a creche dispõe de condições que asseguram o cumprimento de todas as 

necessidades de higiene, segurança e pedagógicas das crianças que a frequentam, tendo sido 

construída de raiz no âmbito do Programa PARES II. 

A creche oferece ainda um ambiente familiar e acolhedor, proporcionando cuidados 

individualizados e estimulantes, necessários ao desenvolvimento integral da criança, a nível socio-

afetivo, cognitivo e psicomotor. 

No sentido de potenciar esse desenvolvimento, o Projeto Pedagógico para este ano tem como 

tema “Gente pequena, grandes gestos: reciclar é inovar!”. Entendemos tratar-se de um tema 

muito pertinente, uma vez que o ambiente é tudo aquilo que rodeia o Homem e que é importante 

preservar. 

Considera-se que a creche tem uma função importante nesta área, pois é um local onde as 

crianças socializam e dialogam; onde vivenciam novas experiências, aprendem outras 

habilidades; convivem em grupos e até conseguem resolver situações de conflito. Assim, é 

também na creche que se deve começar a motivar a aprendizagem que respeite e valorize o meio 

ambiente, pois desde cedo as crianças começam a compreender a dependência e a relação que 

há entre elas e os elementos da natureza.  

O objetivo maior será, não só dotar as crianças de conhecimentos como também de atitudes e 

valores em relação ao ambiente natural. Estas são dimensões da literacia ambiental valorizadas 

desde a creche. Segundo as Orientações curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) (ME 

DEB,1997; Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016) a abordagem do Conhecimento do Mundo deve 
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proporcionar a criação de hábitos de respeito pelo ambiente (em inter-relação com a área da 

Formação Pessoal e Social). 

A Creche “O Vale Encantado”, inserida no Projeto “Memórias que Ajudam a Crescer” tem a 

particularidade de ter sido construída muito próxima à Residência Sénior - “Casa da Ponte”, 

contribuindo para a facilidade de acesso à mesma, no espirito da partilha e da 

intergeracionalidade. 

 

Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Atender e acompanhar 

socialmente as famílias de crianças 

inseridas no equipamento da 

Resposta Social de Creche 

Atendimento social de todos os processos ativos 

Avaliação Processual de todos os inscritos 

Avaliar a situação social do Agregado Familiar 

Responder à satisfação das necessidades identificadas no 

agregado familiar 

1.2 - Atualizar o Projeto Educativo Reuniões de equipa, distribuição de tarefas 

1.3 - Realizar o Projeto 

Pedagógico e cumprir com as 

atividades 

Planear as atividades propostas para o Projeto 

Pedagógico 

Realizar visitas de estudo 

Realizar a avaliação do Projeto Pedagógico 

Medir as atividades com mais impacto do Projeto 

Pedagógico 

1.4 - Realizar atividades 

extracurriculares 

Atividades de ginástica 

Atividades de música 

2.1 – Cumprir o Protocolo da 

Resposta Social da Creche “O Vale 

Encantado”, com as Entidades 

Financiadoras 

Ocupar as vagas definidas em protocolo 

Ocupar as vagas definidas na capacidade do 

equipamento 

Garantir o cumprimento dos indicadores estabelecidos 

pelo ISS, para manutenção do acordo de cooperação 

para as creches 

Cumprir os prazos de elaboração e envio de frequências 

Imprimir/Arquivar os emails que comprovem o envio das 

frequências 
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2.2 – Desenvolver práticas para a 

angariação de fundos revertíveis 

para a Resposta Social de Creche 

Ações de angariação de fundos através de trabalhos 

elaborados pelas Crianças V.E. 

Rentabilizar o insuflável da Resposta Social a Clientes e 

Colaboradores da Instituição 

3.1 - Garantir a redução da 

poluição, utilizando a reciclagem 

Reciclagem de documentos em arquivo 

3.2 – Desenvolver ações/atividades 

que promovam as boas práticas 

ambientais 

Substituir o tradicional comunicado aos pais por Direct 

Mail 

Implementar a reciclagem do lixo (Papel, Plástico, Cartão) 

Realizar atividades, com base em materiais reciclados 

Realizar atividades de âmbito ambiental através de 

parcerias/pais/ comunidade 

4.1 - Garantir que o grau de 

satisfação dos clientes da Resposta 

Social de Creche “Crescer 

Saudável” seja => 3 

Garantir a aplicação de questionário de avaliação ao 

universo dos clientes 

4.2 - Garantir a confidencialidade 

dos dados dos clientes com base 

no cumprimento do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) 

Cumprir o Procedimento da Confidencialidade de acordo 

com os níveis estabelecidos 

4.3 - Garantir o cumprimento do 

Manual da Qualidade da Resposta 

Social inerente ao Processo-Chave 

Implementação e Cumprimento dos procedimentos do 

manual da qualidade, relativamente aos Processos Chave 

dentro dos prazos estipulados 

Cumprir os prazos inerentes ao processo de candidatura 

Aplicar os Instrumentos de Trabalho Elaborados pelo 

Gestor da Qualidade 

Cumprir as fases processuais identificadas no Processo-

Chave 

4.4 - Promover uma plataforma 

digital para os registos da área de 

Educação e 1ª Infância 

Contactar empresas e faculdades no sentido de aferir a 

viabilidade da criação de uma plataforma informática 
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6.1 – Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito da Resposta 

Social da Creche “O Vale 

Encantado” 

Representar a Instituição (Apoio Social) nas reuniões da 

Rede Social 

Solicitar peças de comunicação sempre que necessário 

Registo fotográfico das atividades 

Comemorar o Aniversário da creche "O Vale Encantado" 

Participar na elaboração e nos conteúdos de uma 

Newsletter institucional 

6.2 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades 

cumprindo o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Preencher a grelha de Parcerias 

Proceder à monotorização da grelha de Parcerias 

7.2 - Implementar Projetos com 

Parceiros Internacionais 

Implementar um Jardim de Infância na Guiné em parceria 

com as ONG ALFALITE e Mãos de Vida 
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Área Sénior  
 

 

A Residência Sénior, denominada “Casa da Ponte”, situa-se em Santo António dos Cavaleiros. 

Trata-se de um equipamento destinado ao alojamento para pessoas idosas, ou outras, que se 

encontrem em situação de maior risco de perda de autonomia e/ou independência. Esta resposta 

pode concretizar-se a nível temporário ou permanente e tem a capacidade para 72 pessoas. 

A “Casa da Ponte” foi construída de raiz, num contexto humanizado e personalizado, tendo em 

conta as necessidades específicas de cada situação, promovendo a qualidade de vida bem como 

estratégias de reforço da autoestima, da valorização e da autonomia. Consideram-se os clientes 

desta resposta o centro de toda a atuação, nunca esquecendo o meio familiar e social como parte 

integrante, privilegiando e otimizando as interações com a família e a comunidade. 

Inserida no Projeto “Memórias que Ajudam a Crescer”, esta Resposta Social, em conjunto com a 

Creche “O Vale Encantado” formam uma dinâmica de interação e construção de aprendizagens e 

de partilhas intergeracionais. 

 

Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 – Cumprir o plano de 

atividades Socio-Ocupacionais e 

de desenvolvimento social da 

Residência Sénior 

Elaborar um plano de atividade 

Desenvolver atividades 

1.2 - Realizar atividades de 

animação 

Criação de um Coral 

Ensino de Técnicas de Informação e Comunicação (TIC) 

Atividades de animação 

1.3 – Disponibilizar/Abrir o espaço 

físico e os recursos da Residência 

Sénior a atividades da 

Comunidade 

 

 

Reunir com entidades da Comunidade 

Reuniões de equipa, distribuição de tarefas 
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2.1 – Cumprir o Protocolo da 

Resposta Social – Residência 

Sénior, com as Entidades 

Financiadoras 

Ocupar as vagas definidas em protocolo 

Cumprir os prazos de elaboração e envio de frequências 

3.1 – Garantir a redução da 

poluição, utilizando a reciclagem 

na Residência Sénior 

Reciclagem de documentos em arquivo 

3.2 – Desenvolver ações/atividades 

que promovam as boas práticas 

ambientais junto dos clientes da 

Residência Sénior 

Realizar atividades, com base em materiais reciclados 

Implementar a reciclagem do lixo (Papel, Plástico, Cartão) 

Realizar ações de sensibilização no âmbito das boas 

práticas no sentido de otimizar e racionalizar o uso de água 

e de eletricidade 

4.1 – Garantir que o grau de 

satisfação dos clientes da resposta 

social - Residência Sénior seja => 

3 

Garantir a aplicação de questionário de avaliação  ao 

universo dos clientes 

4.2 – Garantir a confidencialidade 

dos dados dos clientes com base 

no cumprimento do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) 

Realizar os atendimentos em espaço adequado 

Garantir que os processos físicos ficam guardados em 

locais seguros de acordo com legislação 

4.3 – Assegurar a elaboração e 

acompanhamento dos PI da 

Resposta Social de Residência 

Sénior 

Elaboração do PI 

Negociação do PI 

Assinatura do PI 

Registo das ações programadas 

4.4 – Implementar os instrumentos 

do Manual da Qualidade da 

Resposta Social inerente ao 

Processo-Chave 

Implementar os procedimentos do manual dos Processos-

Chave 

Comunicar os procedimentos e circuitos de comunicação 

descritos no manual da qualidade 

4.5 - Promover uma plataforma 

digital para os registos da área 

sénior - "My Senior" 

Contactar empresas e faculdades no sentido de aferir a 

viabilidade da criação de uma plataforma informática 

6.1 – Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito da resposta 

social – Residência Sénior 

Solicitar peças de comunicação sempre que necessário 

Registo fotográfico das atividades 
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6.2 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 – Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Preencher a grelha de Parcerias 

Proceder à monotorização da grelha de Parcerias 
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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 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 numa situação 

de vulnerabilidade socioeconómica e que visa atribuir uma prestação pecuniária para assegurar a 

satisfação das suas necessidades mínimas e um contrato de inserção que integra um conjunto de 

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

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. 
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Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Acompanhar socialmente as 

famílias de RSI 

Realizar atendimentos  

Realizar visitas domiciliárias 

Realizar visitas domiciliárias 

Realizar mensalmente visitas às famílias com PI 

1.2 - Acompanhar socialmente os 

menores de famílias beneficiárias 

de RSI 

Realizar atendimentos/ Vd a menores e encarregados de 

educação  

Articular com a escola/equipamentos de educação e outras 

entidades competentes, por cada um dos jovens 

identificados 

Solicitar comprativos de inscrição e avaliações escolares dos 

menores em idade escolar e na escolaridade obrigatória 

1.3 - Promover o desenvolvimento 

de competências na área da 

cidadania e igualdade nas famílias 

com crianças e jovens portadoras 

de deficiência beneficiárias de RSI 

Proporcionar uma atividade lúdico-pedagógica de forma a 

trabalhar as relações familiares saudáveis 

Estabelecer parcerias 

Convocar/contactar os encarregados de educação dos 

jovens e crianças selecionados para participarem nos 

programas (in) formativo 

Avaliar o grau de satisfação dos participantes envolvidos 

1.4 - Promover o desenvolvimento 

de competências na área da saúde 

a crianças e jovens, de famílias 

beneficiárias de RSI 

Desenvolver um programa (in)formativos na área da  Saúde 

Estabelecer parcerias 

Convocar/contactar os encarregados de educação dos 

jovens e crianças selecionados para participarem nos 

programas (in) formativo 

Avaliar as competências adquiridas nas crianças e jovens 

que participaram nos programas (in) formativos 

1.5 - Promover o desenvolvimento 

de competências na área da 

Saúde, nas famílias beneficiárias 

de RSI 

Realizar programas (in) formativos nas àrea da saúde 

Estabelecer parcerias 

Convocar/contactar adultos para participarem nos 

programas (in) formativos 

Avaliar as competências adquiridas pelos adultos que 

participaram em programas (in) formativos 
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1.6 - Promover o desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais 

na população beneficiária de RSI 

Realizar programa (in) formativo na área das competências 

básicas pessoais e sociais 

Convocar/contactar adultos para participarem nos 

programas (in) formativos 

Avaliar as competências adquiridas pelos adultos que 

participaram em programas (in) formativos 

1.7 - Promover a inserção em 

emprego e /ou formação, de 

beneficiários de RSI 

Encaminhar utentes para emprego através da articulação 

com o IEFP/GIP 

Encaminhar utentes para formação profissional através da 

articulação com o IEFP/GIP 

2.1 - Cumprir o protocolo de RSI 

com Entidade Financiadora 

Manter em acompanhamento social 100 processos de RSI 

Elaborar estatística mensal (até ao dia 3 do mês seguinte), 

relatórios semestrais (Maio e Outubro, de acordo com 

orientações do ISS), Plano de Ação (Fevereiro/Março) e 

Relatório de Atividades (Janeiro/Fevereiro) 

Cumprir prazos de envio dos documentos (ver datas no item 

anterior) 

3.1 - Promover a sensibilização de 

práticas ecológicas e ambientais 

junto da população beneficiária de 

RSI e dos elementos da equipa 

Realizar programa (in) formativo na área da qualidade 

ambiental 

Estabelecer parcerias 

Convocar/contactar adultos para participarem nos 

programas (in) formativos 

Avaliar as competências adquiridas pelos adultos que 

participaram em programas (in) formativos 

Reforçar a reciclagem e reutilização de materiais 

4.1 - Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários da 

área social (RSI) seja => 3 

Cumprir os requisitos de Qualidade, no atendimento ao 

Público 

Contactar/convocar os beneficiários de RSI para aplicação 

de questionários de satisfação 

4.2 - Garantir a confidencialidade 

dos utentes beneficiários de RSI 

Realizar os atendimentos em espaço adequado 

Garantir que os processos físicos ficam guardados em 

locais seguros 
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6.1 - Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito do Garsis 

Representar a Instituição nas reuniões 

Registo fotográfico dos eventos  

Criar/Atualizar as peças de comunicação 

6.2 - Assegurar o envio de 

informações/notícias relevantes 

que permitam divulgar o serviço 

na Newsletter 

Registar fotograficamente atividades, projetos, respostas 

que espelham o trabalho realizado 

6.3 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 
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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, que define o número de refeições diárias 

consoante os meses. 

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.  

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 Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Avaliar todos os pedidos de 

apoio alimentar registados no 

serviço 

Registar o pedido de atendimento 

Atender os AF com pedido de apoio alimentar  

Realizar a análise do processo e enviar para aprovação   

1.2 - Reavaliar os processos ativos 

de cantina social 6 meses após a 

integração 

Atender os titulares dos processos 

Realizar avaliação 

Elaborar proposta e ficha de hierarquização 

2.1 - Cumprir o protocolo da 

Cantina social com a Entidade 

Financiadora 

Assegurar a existência de famílias o para número de 

refeições protocolado 

Elaborar estatística para ISS no prazo estipulado 

3.1 - Promover a sensibilização de 

práticas ecológicas e ambientais 

junto da população beneficiária da 

Cantina e dos elementos da 

equipa 

Reforçar a reciclagem e reutilização de materiais 

4.1 - Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários da 

área social (RSI; GIP, Cantina e 

Projecto PAS)  seja => 3 

Cumprir os requisitos de Qualidade, no atendimento ao 

Público 

Contactar/convocar os beneficiários de cantina para 

aplicação de questionários de satisfação 
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4.2 - Garantir a confidencialidade 

dos Clientes/utentes da área social 

(RSI;GIP; Cantina; PAS) 

Realizar os atendimentos em espaço adequado 

Garantir que os processos físicos ficam guardados em 

locais seguros 

6.1 - Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito das respostas 

de apoio alimentar Cantina e PAS 

Representar a Instituição (Apoio Social) nas reuniões  

Registo fotográfico dos eventos  

Criar/Atualizar as peças de comunicação 

6.2 - Assegurar o envio de 

informações/notícias relevantes 

que permitam divulgar o serviço 

na Newsletter 

Registar fotograficamente atividades, projetos, respostas 

que espelham o trabalho realizado 

6.3 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 
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PAS – PROJETO ALIMENTAR SORRISOS  

O Projeto Alimentar Sorrisos surge em 2003 com assinatura do acordo de ajuda Alimentar com o 

Banco Alimentar contra a Fome. 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 socioeconómica, 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 cabaz semanal 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 Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Avaliar todos os pedidos de 

apoio alimentar registados no 

serviço 

Atender os AF com pedido de apoio alimentar  

1.2 - Apoiar famílias em situação 

de vulnerabilidade social com 

cabaz de géneros alimentares 

Realizar atendimento dos processos ativos que transitam de 

ano 

2.1 - Cumprir o protocolo do PAS 

com as entidades financiadoras 

Distribuir semanalmente cabazes de produtos alimentares 

Distribuir semanalmente/anualmente cabazes/cabazes de 

natal 

3.1 - Promover a sensibilização de 

práticas ecológicas e ambientais 

junto dos clientes apoiados pelo 

PAS 

Realizar programa (in) formativo na área da qualidade 

ambiental. 

Estabelecer parcerias 

Reforçar a reciclagem e reutilização de materiais 

4.1 Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários da 

área social (Projeto PAS) seja =>3 

Cumprir os requisitos de Qualidade, no atendimento ao 

Público 

Contactar/convocar os beneficiários do PAS para aplicação 

de questionários de satisfação 
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4.2 Garantir a confidencialidade 

dos utentes (Projeto PAS) 

Realizar os atendimentos em espaço adequado 

Garantir que os processos físicos ficam guardados em 

locais seguros 

6.1 - Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito do PAS 

Representar a Instituição (Apoio Social) nas reuniões  

Registo fotográfico das atividades 

Criar/Atualizar as peças de comunicação 

6.2 - Assegurar o envio de 

informações/notícias relevantes 

que permitam divulgar o serviço 

na Newsletter 

Registar fotograficamente atividades, projetos, respostas 

que espelham o trabalho realizado 

6.3 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 
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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. 

O POAPMC consiste num programa de distribuição de géneros alimentares a famílias/indivíduos 

economicamente e socialmente desfavorecidos, tendo sido definido para o território de 

intervenção, no Concelho de Loures, abranger o número de 1234 indivíduos, designados por 

destinatários finais. 

A START. SOCIAL é uma entidade mediadora e faz parte do consórcio do concelho de Loures que 

é composto por mais 4 instituições.  

Enquanto entidade mediadora iniciamos as operações em Fevereiro de 2018 e realizamos a 

distribuição quinzenal de géneros alimentares a 247 destinatários finais residentes na União de 

freguesias de Sacavém e Prior Velho, estando também previsto no programa o desenvolvimento 

de medidas de acompanhamento que visam minimizar o desperdício alimentar. 
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Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1. 1 - Executar a operação do 

POAPMC nos termos e condições 

aprovados 

Registar todas as diligências inerentes ao programa no SI 

FEAC 

Distribuir quinzenalmente cabazes de produtos alimentares 

Supervisionar o Controlo de Stocks 

Supervisionar o Controlo de Stocks 

1.2 - Reunir com o consórcio 

sempre que se justifique para 

delineamento de estratégias e 

elaboração de instrumentos de 

trabalho 

Delinear estratégias de operacionalização 

1.3 - Desenvolver medidas de 

acompanhamento à população 

abrangida 

 Realizar visitas domiciliárias com objetivo de prevenir o 

desperdício alimentar 

Desenvolver um programa (in) formativo na área da 

otimização da gestão do orçamento familiar 

Desenvolver um programa (in) formativo na área da 

seleção de géneros 

2.1 - Cumprir o programa com a 

entidade financiadora e parceiros 

Distribuir quinzenalmente cabazes de produtos alimentares 

3.1 - Promover a sensibilização de 

práticas ecológicas e ambientais 

junto dos clientes apoiados pelo 

PO APMC e equipa responsável 

Desenvolver um programa (in) formativo sobre práticas 

ecológicas 

Reforçar a reciclagem e reutilização de materiais 

4.1 - Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários do 

POAPMC seja => 3 

Cumprir os requisitos de Qualidade, no atendimento ao 

Público 

Contactar/convocar os beneficiários do PO APMC para 

aplicação de questionários de satisfação 

4.2 - Garantir a confidencialidade 

dos clientes do POAPMC 

Realizar os atendimentos em espaço adequado 

Garantir que os documentos inerentes ao Programa ficam 

guardados em locais seguros 

6.1 - Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito do POAPMC 

Registo fotográfico das atividades 

6.2 - Assegurar o envio de 

informações/notícias relevantes 

que permitam divulgar o serviço 

na Newsletter 

 

 

Registar fotograficamente atividades, projetos, respostas 

que espelham o trabalho realizado 
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6.3 – Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 
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Área de Desenvolvimento Organizacional 

 

 

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. 

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

complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da convergência. 

O voluntariado desempenha um papel fundamental no reforço da coesão social e na 

consolidação do regime democrático e da cidadania, enquanto promotor de práticas 

comunitárias, aproximando os cidadãos das causas comuns, solidárias e integradoras do 

indivíduo na vida coletiva. A participação em atividades de voluntariado potencia a aquisição de 

novas competências pessoais e sociais e profissionais, constituindo-se como atividade de extrema 

relevância social e económica, designadamente para o setor da Economia Social.  

O Voluntariado contribui para a promoção da Inclusão Social, designadamente dos destinatários 

e para o combate à pobreza, encontrando-se integrada no âmbito da execução do Portugal 

2020, da ação e com a cultura e valores da Organização. 

A Área de Voluntariado tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento das áreas, projetos 

e serviços, podendo as mesmas beneficiar do apoio, contributo e conhecimento que cada 

voluntário traz. Está inserida na Missão, Visão, Valores e Politica da Qualidade da Instituição e 

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

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

serviços realizados. 

“Mais e Melhor Voluntariado” 
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Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Dinamizar a Área do 

voluntariado 

Atualizar a base de dados do Voluntariado 

Inserir Voluntários nas Áreas Organizacionais 

Inserir Voluntários em ações e eventos da Organização 

Comemorar o dia Internacional do Voluntariado 

1.2 - Promover ações (in) 

Formação/esclarecimento no 

âmbito do Voluntariado 

Realizar sessões de (in)formação/esclarecimento individuais 

e/ou coletivas no âmbito do Voluntariado. 

1.3 - Estabelecer Parcerias no 

âmbito do Voluntariado 

Contatar com entidades/organizações no âmbito do 

Voluntariado, a nível nacional/internacional 

3.1 - Envolver os voluntários na 

política ecológica da Organização 

Integrar os voluntários em ações no âmbito da política 

ecológica da Organização 

Informar todos os voluntários da política ecológica da 

Organização 

4.1 - Melhorar a Qualidade dos 

serviços prestados, através da 

integração de voluntários na 

Organização 

Divulgar as necessidades de voluntariado na Organização 

nas redes sociais, através de cartazes/anúncios 

Contactar com entidades/organizações no âmbito do 

Voluntariado, a nível nacional/internacional 

4.2 - Garantir a confidencialidade 

dos clientes/utentes/participantes 

da organização 

Entrega do contrato e Regulamento a todos os voluntários 

integrados nas áreas da Organização 

Informar todos os voluntários da política de 

confidencialidade e proteção de dados da Organização 

Garantir que todos os voluntários assinam a Declaração de 

consentimento no âmbito do RGPD 

6.1 - Divulgar a área de 

voluntariado através de Cartazes, 

Flyers; Publicações nas redes 

sociais 

Fotografar ações/eventos, que contam com a participação 

dos voluntários e enviar para a Comunicação e Marketing 

para divulgação 

6.2 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Contatar com entidades/organizações no âmbito do 

Voluntariado, a nível nacional/internacional 
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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 

Sponsors/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 Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

3.1 - Contribuir para a 

consciencialização da preservação 

do ambiente 

Reciclar os equipamentos informáticos e multimédia 

obsoletos   

Implementar no Office a reciclagem de plástico, mantendo 

a do papel 

4.1 - Responder às necessidades 

de Informáticos e Multimédia 

identificadas e/ou solicitados pelas 

áreas organizacionais 

Validar e dar resposta (feedback), às requisições recebidas 

no prazo estipulado, via email, presencial ou contacto  

Proceder à entrega do material existente em stock, no prazo 

estipulado de 6 dias 

Validar e dar resposta (feedback), às anomalias recebidas, 

no prazo de 15 dias, via email, presencial ou contato 

telefónico 

Encaminhar/Reparar as anomalias rececionadas de acordo 

com o procedimento estipulado 

Proceder a atualização de email, computador em domínio, 

partilhas de pastas no servidor tendo em conta a 

mobilidade dos colaboradores e/ou chegada de novos 

colaboradores 

Proceder ao arquivo de todos os registos das Requisições 

Multimédia/Cópias 

4.2 - Monitorizar e Acompanhar os 

contratos com a F3M 

Acompanhar o Técnico da F3M em cada intervenção feita 

no âmbito da TIC, garantido o comprimento dos 

procedimentos  

Controlo do nº horas contratualizado entre a F3M e a 

Instituição no plano TIC (50horas) 

Controlo do nº horas contratualizado entre a F3M e a 

Instituição no plano de utentes (24horas) 

4.3. Promover uma plataforma 

para os registos da Área de 

Educação e 1ª Infância 

Contatar Empresas, Faculdades no sentido de aferir a 

viabilidade de criar uma aplicação informática 

6.1 - Garantir a realização dos 

Eventos de Angariação de fundos 

Km'Solidários 

Arraial Instituição 

Campanha IRS 

Campanha Arredonda 



  
 
 
 

 
42 

 

Plano Estratégico/Atividades 2019 

 

6.2 - Efetuar pedidos de 

Doações/patrocínios e candidatura 

Pedidos de Doações Equipamentos/ Bens /Patrocínios 

Assegurar as contrapartidas a todos os sponsors 

6.3 - Rentabilizar o património 

Imobiliário das Creches - Balão 

Mágico 

Manter as peças de Comunicação atualizadas  

Manter atualizadas as Ferramentas do negócio 

Divulgação do Negócio 

Responder às solicitações dos clientes interessados no 

serviço (via email, telefonicamente ou presencialmente) 

6.4 - Criar peças e ferramentas 

solicitadas pelos novos negócios 

Criação de peças de Comunicação 

Ferramentas do negócio 

Divulgação do Negócio 

6.5 - Atualizar e Uniformizar as 

práticas e processos comunicativos 

integrados 

Atualizar práticas e processos de Comunicação Interna  

Atualizar das práticas e processos de Comunicação 

Institucional 

Atualizar das práticas e processos de Comunicação 

Mercadológica 

6.6 - Divulgar a Imagem da 

Instituição 

Aniversário da Instituição  

Dia de Portas Abertas  

Jantar de Natal 

Realização de Fórum no âmbito da Economia Social 

Comemoração do Aniversário da Creche Crescer Saudável 

Comemoração do Aniversário da Creche O Vale Encantado 

Abertura da Residência Sénior  

Criação de Peças de Comunicação  

Tratamento das imagens antes da sua publicação no 

facebook  

Atualização permanente dos meios digitais - facebook   

Dinamizar/atualização o Site Institucional 

Promover a Evolução do Site Institucional 

Atualização do vídeo Institucional 

Felicitar todos os colaboradores no seu dia de aniversário 

Registo fotográfico das atividades Institucionais 
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6.6 - Divulgar a Imagem da 

Instituição 

Promover a imagem da Instituição, Eventos e Ações das 

diferentes áreas nos meios de comunicação 

social/Influencers 

Implementação de Newletter Institucional 

Registo e publicação de uma publicação no facebook 

"Notícia do Mês" divulgando uma área diferente da 

Instituição 

Receção e tratamentos das notícias enviadas das diferentes 

Áreas/Serviços/Projetos   

6.7 - Envolver o Tecido 

Empresarial e Social 

Ação de Charme/Boas Festas 

Solicitação de pedidos de Patrocínios para as atividades 

Institucionais 

6.8 - Uniformizar/Atualizar a 

Identidade Corporativa da 

Instituição 

Uniformização/Atualização de peças que compõem a 

Identidade Corporativa (Fardamento, sacos, copos/canecas, 

identificação, Cartões de identificação, Cartões pessoais 

entre outros) 

Manter atualizado o manual de Identidade Corporativa e 

Visual e as respetivas normas 

Criação, Formatação de Documentos e análise gráfica de 

questionários 

6.9 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo o 

prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de Atividades, 

cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Proceder à monitorização da grelha de parcerias 

7. 2 - Consolidar a presença da 

Organização na Comunidade 

Participar em eventos promovidos pelo 

concelho/comunidade 

Promover Eventos/Ações que envolvam Entidades do 

Concelho e da Comunidade onde nos inserimos  

Assinar protocolos de cooperação com Empresas e/ou 

Instituições  

7.3 - Envolver ativamente os 

partners/sponsors no planeamento 

e realização dos Eventos/Ações 

promovidos pela Instituição 

Promover reuniões 

Avaliar os Eventos/Ações promovidas pela Instituição que 

envolvam Entidades do Concelho e da Comunidade 
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PROGRAMAS E PROJETOS  

Insere-se na Área de Desenvolvimento Organizacional, está alinhada com a Missão, Visão, 

Valores e Objetivos Estratégicos da Organização tem como foco o crescimento e o 

desenvolvimento da mesma, as suas principais ações, passam pela elaboração de Candidaturas 

nacionais e/ou internacionais, para a criação de novos projetos socais inovadores e/ou promover 

o empoderamento de alguns projetos já existentes, procede ainda à criação/construção dos 

documentos estratégicos da Organização. Desenvolve e dinamiza o Programa Férias Jovem+, 

programa de ocupação de tempos livres com bolsa para jovens com idades entre os 16 e os 24 

anos, desenvolve e dinamiza ainda o Projeto “Bolsa 2WIN”, consiste em apoiar os jovens que 

apresentam baixos recursos financeiros, que pretendem ingressar ou já se encontram a frequentar 

o ensino superior, através de uma bolsa. 

Na literatura a mudança organizacional é, geralmente, entendida como um conjunto de medidas 

que visam a melhoria da organização, sendo necessárias para suportar o desenvolvimento 

estratégico da organização (Neves, 2002).  

 

Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

1.1 - Realizar e dinamizar o 

Programa Férias Jovens + 

Proceder à abertura de Candidaturas para o Programa de 

acordo com a data estipulada para o efeito 

Proceder ao Recrutamento e seleção dos jovens cumprindo 

o prazo estipulado 

Envolver os jovens dos 16 aos 24 anos no programa Férias 

Jovem + 

Garantir que cada Processo está completo com toda a 

documentação necessária/exigida                     

1.2 - Dinamizar o Programas 

Bolsas 2 WIN 

Receção e seleção das Candidaturas da Bolsa 2 WIN 

Garantir que cada processo está completo, com toda a 

documentação necessária/exigida (Bolsa 2WIN) 

Enviar todos os documentos/dados para o departamento 

financeiro para fins de pagamento (Bolsa 2WIN) 

3.1 - Envolver os jovens na política 

ecológica da Organização 

Promover a participação dos jovens em ações de 

sensibilização/prevenção  
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4.1 - In(formar) os jovens 

integrados Programa Férias Jovens 

+, sobre a Política da Qualidade 

da Instituição 

Entregar o Regulamento/Normas/Manual de Acolhimento 

do Programa 

6.1 - Proceder à divulgação dos 

Programas Férias Jovem + e 

Bolsas 2 WIN 

Divulgar o Programa Férias Jovem + 

Divulgar o Programa Bolsas 2 WIN 

6.2 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7. 1 - Promover o financiamento 

de projetos já existentes e ou de 

novos projetos de inovação social 

Submeter candidatura para o Projeto de implementação de 

creche/jardim-de-infância na Guiné 

Submeter candidaturas para financiamento de projetos já 

existentes e/ou de novos projetos de inovação social. 

7.2 - Implementar ou participar 

em Projetos com Parceiros 

nacionais e ou Internacionais 

Estabelecer Parcerias internacionais com as ONG ALFALIT e Mãos 
de Vida; na Guiné 

Estabelecer Parcerias nacionais e/ou internacionais com ONGD 

no âmbito dos novos projetos e/ou de projetos existentes 

Fortalecer a parceria com a AIDGLOBAL, através da realização 

de atividades educativas, recreativas, iniciativas culturais e ações 

de combate à descriminação. 

Fortalecer a parceria com a Fundação Romare Berarden (EUA), 

através da realização de Workshop`s "Educar pela Arte" 
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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, tem como objetivo geral, contribuir para a redução dos comportamentos 

desviantes, através da capacitação juvenil e promoção do empreendedorismo inclusivo e da 

inclusão social e digital da crianças e jovens residentes na Urbanização Terraços da Ponte. 

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 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, no sentido de dar 

continuidade à intervenção do Projeto a START.SOCIAL irá candidatar-se à 7ª. Geração. 

 

Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

7.1 - Elaborar a Candidatura do 

Programa Escolhas para a 7ª. 

Geração 

Preencher a Candidatura 

Submeter a Candidatura cumprindo o prazo 
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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. 
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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. 

 

Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

2.1 - Garantir o cumprimento do 

Manual da Qualidade na Creche 

Crescer Saudável 

Promover Ações de Formação aos Profissionais da Área de 

Educação e 1ª. Infância e a todos os Profissionais das 

outras Áreas implicadas nos processos do Manual da 

Qualidade 

2.2 Garantir o cumprimento do 

Manual da Qualidade na Creche 

O Vale Encantado 

Promover Ações de Formação aos Profissionais da Área de 

Educação e 1ª. Infância e a todos os Profissionais das 

outras Áreas implicadas nos processos do Manual da 

Qualidade 

Certificação da Creche O Vale Encantado 

2.3 - Implementar o Manual da 

Qualidade na Residência Sénior 

Casa da Ponte 

Implementação dos Processos chave do Manual de 

Qualidade, para a Residência Sénior (LAR) Casa da Ponte 

 

2.4 - Garantir a realização de 

auditorias internas 

Realização de Auditorias no âmbito documental, 

procedimentos e Processos chave 

3.1 - Implementar uma política 

ecológica, na Organização, que 

promova as boas práticas 

ambientais e a redução de custos 

numa lógica de poupança e 

reutilização 

Implementar práticas no âmbito 

4.1 - Garantir que todos os 

Colaboradores tomam 

conhecimento do Procedimento da 

Confidencialidade 

Entrega e Recolha das Declarações de Confidencialidade 

4.2 - Garantir que todos os 

Colaboradores assinar a 

declaração de consentimento do 

RGPD 

Entrega e Recolha das Declarações de Consentimento do 

RGPD assinadas 

4.3 - Garantir a Confidencialidade 

dos Clientes/Utentes das Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos de 

acordo com os níveis de 

Confidencialidade  

Garantir o cumprimento do procedimento relativamente à 

confidencialidade dos Clientes/utentes  
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4.4 - Aplicar os Questionários de 

Satisfação aos Clientes/utentes 

encaminhados pelas Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

Elaborar e enviar a Grelha de Calendarização de Aplicação 

dos Questionários de Satisfação e enviar para os 

Coordenadores/Diretor Técnico  

Cumprir os prazos estabelecidos para aplicação dos 

Questionários de Satisfação aos Clientes/utentes das 

Respostas Sociais/Serviços/Projetos 

4.5 - Apresentar os Resultados dos 

Questionários de Satisfação das 

Respostas Sociais/Serviços/Projetos 

Enviar para as áreas organizacionais os resultados dos 

questionários de satisfação 

4.6 - Implementar ações de 

melhoria nas Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

Implementação de ações de melhoria perante as 

necessidades identificadas 

Implementação de ações preventivas/corretivas (PAC) 

4.7 - Gerir o procedimento 

referente à receção e tratamento 

de sugestões/reclamações 

cumprindo o procedimento 

Garantir que todas as reclamações/sugestões são 

respondidas dentro do prazo estipulado no procedimento 

6.1 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 
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Área de Apoio 

 

 

A Área de Apoio é composta por duas Secretarias e pelos Serviços Gerais que dividem nas 

seguintes subáreas, Economato, Cozinha, Limpeza e Transportes. Neste sentido, a Área de Apoio, 

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. 

Área de Apoio é 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. 
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Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

2.1 - Prestar apoio às novas áreas 

de negócios 

Apoiar na logística as novas áreas de negócios 

3.1 - Proceder ao levantamento 

dos equipamentos energéticos 

para reduzir a pegada ecológica 

Verificar todos os equipamentos relativamente a sua classe 

energética 

3.2 - Implementar a reciclagem do 

papel, tinteiros e pilhas 

Receber todo o papel, tinteiros e pilhas das diferentes áreas 

3.3 - Reduzir o consumo de 

plásticos em Eventos 

Diminuir o número de consumíveis plásticos nos eventos 

4.1 - Verificar a qualidade das 

refeições e a quantidade no 

empratamento das refeições das 

Creches 

Proceder à confeção das refeições de acordo com os 

procedimentos e normas da HACCP 

4.2 - Verificar a qualidade das 

refeições e a quantidade no 

empratamento das refeições da 

Residência Sénior 

Proceder à confeção das refeições de acordo com os 

procedimentos e normas da HACCP 

4.3 - Contribuir para o 

cumprimento do Programa 

POAMPC 

Proceder ao recebimento da mercadoria e armazenamento 

4.4 - Contribuir para o Protocolo 

Programa Desperdício Zero 

Gerir logística, transporte, separação e organização dos 

produtos 

4.5 - Contribuir para o 

cumprimento do protocolo do 

Banco Alimentar 

Gerir toda a logística, transporte, separação e organização 

dos produtos Frescos 

Gerir toda a logística, transporte, separação e organização 

dos produtos da BOX 

4.6 - Contribuir para o 

cumprimento do protocolo dos 

Bens Doados 

Gerir logística, transporte, separação e organização dos 

produtos 
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4.7 - Proceder aos registos no 

âmbito do Manual da Qualidade e 

normas Institucionais de acordo 

com os procedimentos 

estabelecidos para a Área de 

Apoio 

Registar diariamente a saída das refeições para cada 

resposta social/serviço, cumprindo o horário estipulado 

Efetuar os registos referentes à cozinha de acordo com os 

procedimentos  

Efetuar os registos referentes à higienização dos espaços 

sob a sua responsabilidade 

Efetuar os registos referentes à higienização das viaturas (1 

x por semana a cada viatura) 

4.8 - Cumprir os procedimentos 

do Manual da Qualidade no 

âmbito do serviço prestado pela 

Área de Apoio 

Cumprir diariamente os procedimentos do Manual da 

Qualidade definidos para a Área de Apoio 

4.9 - Assegurar a manutenção e 

organização da Área de Apoio - 

Serviços Gerais e Secretarias 

Validar e dar resposta (feedback), às requisições recebidas 

no prazo estipulado, via email, presencial ou contacto  

Proceder à entrega do material existente em stock, no prazo 

estipulado de 6 dias 

Validar e dar resposta (feedback), às anomalias recebidas, 

no prazo de 6 dias, via email, presencial ou contato 

telefónico 

Encaminhar/Reparar as anomalias rececionadas de acordo 

com o procedimento estipulado 

Proceder ao arquivo de todos os registos dos Serviços 

Gerais  

Proceder ao atendimento do público de acordo com os 

procedimentos estabelecidos e tarefas estabelecidas  

4.10 - Encaminhar os pedidos 

solicitados quando a área de 

apoio não tem resposta 

Proceder ao encaminhamento das requisições para a Área 

de Compras, sempre que o material solicitado não exista 

em stock , o mais breve possível sendo o seu prazo máximo 

4.11 - Garantir a Satisfação dos 

Clientes da Creche Crescer 

Saudável pela Secretaria 

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 

4.12 - Garantir a Satisfação dos 

Clientes da Creche Crescer 

Saudável pelos Serviços Gerais 

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 

4.13 - Garantir a Satisfação dos 

Clientes da Creche O Vale 

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 
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Encantado pela Secretaria 

4.14 - Garantir a Satisfação dos 

Clientes da Creche O Vale 

Encantado pelos Serviços Gerais 

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 

4.15 - Garantir a Satisfação dos 

Clientes da Residência Sénior - 

Casa da Ponte pelos Serviços 

Gerais 

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 

4.16 - Garantir a Satisfação dos 

Clientes da Residência Sénior - 

Casa da Ponte pela Secretaria 

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 

4.17 - Garantir a Satisfação dos 

Beneficiários da Cantina Social 

relativamente ao serviço prestado 

pelos Serviços Gerais 

Cumprir diariamente os procedimentos do Manual da 

Qualidade no âmbito do serviço prestado pela Área de 

Apoio 

4.18 - Garantir a Satisfação dos 

Beneficiários do PO APMC 

relativamente ao serviço prestado 

pelos Serviços Gerais  

Cumprir diariamente os procedimentos pela Área de Apoio 

4.19 - Garantir a 

confidencialidade dos 

Clientes/utentes das respostas 

sociais de Creche e Residência 

Sénior de acordo com os níveis de 

Confidencialidade  

Cumprir o Procedimento no âmbito da Confidencialidade 

dos Clientes de acordo com os níveis de confidencialidade 

4.20 - Implementar Ações de 

Melhoria sempre que solicitado 

pelo Gestor da Qualidade 

Realizar e Cumprir todas as Ações de Melhoria solicitadas 

pelo Gestor da Qualidade 

6.1 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Manter atualizada a grelha de Parcerias 

Proceder à monitorização da grelha de parcerias 
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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 Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

2.1 - Aumentar os resultados 

Financeiros em cada Centro de 

Custo 

Análise dos proveitos operacionais do exercício 

Análise da rentabilidade operacional de cada centro de 

custo 

2.2 - Realizar Candidaturas a 

linhas de Financiamento  

Elaborar candidaturas  

2.3 - Diminuir as despesas da 

Instituição em 0,5% 

Análise das despesas operacionais do exercício 

2.4 - Garantir que todos os 

Contratos estabelecidos tem um 

valor mais baixo que o Orçamento 

Análise dos Orçamentos Análise dos contratos 

2.5 - Rentabilizar os Espaços 

Institucionais 

Alugar refeitório da Creche O Vale Encantado 

Alugar refeitório da Creche crescer saudável 
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2.6 - Viabilizar novas áreas de 

negócios 

Nova área de negócio 

2.7 - Proceder ao pagamento das 

Bolsas do Programa Férias 

Jovem+ de acordo com o prazo 

estipulado 

Solicitação do Dados e NIB dos candidatos 

3.1 - Melhorar a qualidade 

ambiental das instalações 

Avaliar a substituição dos equipamentos por outros mais 

ecológicos 

6.1 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Manter atualizada a grelha de Parceiras  

Proceder à monitorização da grelha de parcerias 

7.2 - Financiar os Projetos 

Internacionais 

Disponibilizar verba de acordo com a taxa de 

financiamento definida nos prazos estipulados  
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Área de 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 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. 
A igualdade de género não é só vista, como uma questão de qualidade e competitividade mas 

também de crescimento económico e maior disponibilidade de recursos humanos. 

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, para 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. 
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Objetivos Operacionais e respetivas Ações  

Objetivos Operacional  Ações  

2.1 - Reajustar a estrutura de 

pessoal em função dos Rácios da 

Seg. Social 

Creche C. Saudável 

Creche V. Encantado 

GARSIS 

PO APMC 

Projeto Alimentar Sorrisos 

Gestão da Qualidade 

Marketing e Comunicação 

Residência Sénior 

Projeto Esperança 

Diretor Geral 

Processo de Seleção e Recrutamento 

2.2 - Contribuir para o aumento 

de receitas 

Km'Solidários 

Arraial da Start.Social 

Serviço Balão Mágico 

Na comunidade 

3.1 - Dinamizar Workshop´s sobre 

as boas práticas ecológicas 

Sessões de (In)formação 

5.1 - Construir o Plano de 

Formação Anual de acordo com 

Avaliação de Desempenho 

Elaborar o plano de formação 

5.2 - Construir o Plano de 

Formação Anual com o número de 

horas definido em Legislação 

Sessões de formação 

5.3 - Promover ações de formação 

de acordo com o Plano de 

Formação 

Garantir o cumprimento do Plano de formação 

5.4 - Aplicar inquéritos de 

satisfação aos colaboradores 

Garantir a aplicação dos inquéritos de satisfação 

Elaboração dos questionários 
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Aplicação dos Questionários 

Tratamento e comunicação dos resultados 

5.5 - Assegurar a realização dos 

procedimentos necessários à 

Avaliação de Desempenho 

Elaborar e aplicar as fichas de autoavaliação 

Elaborar e aplicar as fichas de A.D  

Análise dos resultados da A.D 

5.6 - Aplicar os procedimentos 

necessários à entrega do Plano de 

Ação individual 

Elaborar o PAI de cada colaborador 

Entregar o PAI a cada colaborador 

5.7 - Promover um Bom Clima 

Organizacional 

Dia do colaborador 

Jantar de Natal 

Aniversários da Instituição 

5.8 - Promover o Acolhimento dos 

novos Colaboradores 

Entrega do manual de acolhimento 

Receção e formação do novo colaborador  

6.1 - Assegurar a elaboração/ 

avaliação dos documentos 

Estratégicos da Organização 

Elaborar o Plano Estratégico/Plano de Atividades cumprindo 

o prazo estipulado 

Elaborar o Relatório do Plano Estratégico/Plano de 

Atividades, cumprindo o prazo estipulado 

Apresentação dos resultados no Meeting START.SOCIAL 

7.1 - Desenvolver uma rede de 

parceiros 

Manter atualizada a grelha de Parceiras  

Proceder à monitorização da grelha de parcerias 
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7. Matriz do Plano Estratégico 2019 

 

Ordem de apresentação da matriz: 

1. Creche Crescer Saudável; 

2. Creche O Vale Encantado; 

3. Casa da Ponte; 

4. GARSIS - Gabinete de Atendimento ao Rendimento Social de Inserção; 

5. Cantina Social; 

6. PAS - Projeto Alimentar Sorrisos; 

7. PO APMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas; 

8. Voluntariado; 

9. Comunicação e Marketing; 

10. Programas e Projetos; 

11. Projeto Esperança; 

12. Gestão da Qualidade; 

13. Área de Apoio; 

14. Área Financeira; 

15. Recursos Humanos. 

 


