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INTRODUÇÃO  
 

O presente Relatório tem o objetivo de avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2017, pela 

START.SOCIAL, tendo em conta as Respostas Sociais/Serviços/Projetos. Procedimento Anual 

obrigatório, cujos trâmites devem obedecer aos requisitos pré-estabelecidos pelo Instituto da 

Segurança Social. 

A sua elaboração é feita pela Equipa técnica e Diretora Geral, responsável pela Instituição, com a 

colaboração do Técnico Oficial de Contas. 

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes; 

1) Operacional – relata as atividades desenvolvidas pela START.SOCIAL durante o ano, dando 

destaque aos principais aspetos designadamente; Missão, Visão, Valores, Objetivos, colaboradores, 

parceiros, donativos e política da qualidade. 

2) Financeira e contabilística - relativamente à parte financeira e contabilística é constituída pelas 

Demonstrações financeiras exigidas por Lei, acompanhadas de notas técnicas explicativas. 

A redação final será submetida à aprovação da Direção, ao Conselho Fiscal para análise e emissão 

do seu parecer e posterior apresentação e aprovação na Assembleia Geral marcada para o efeito. 

Após aprovação em Assembleia Geral os documentos contabilísticos serão submetidos na 

plataforma eletrónica da Segurança Social criada para o efeito-OCIP, onde serão verificados, 

validados e visados pelo ISS.IP 

Aspetos a salientar: 

1) Aprovação pela Segurança Social da alteração dos Estatutos e nome da Organização; 

2) Conclusão do dossier do Manual da Qualidade das Creches e Implementação dos Processos 

chaves; 

3) Criou-se um novo layout para a Organização, bem como uniformes e identificação dos 

colaboradores; 

4)  Houve um atraso na conclusão dos trabalhos da Residência Sénior, pelo que não foi 

possível fazer a sua abertura; 

5) Foi obtida a Certificação de Pequena e Média Empresa pelo IAPMEI; 

6) Solicitou-se a Certificação de ONGD; 

7) Procedeu-se à aquisição de Equipamento Informático (computadores); 
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8)  Procedeu-se à aquisição de software Contabilidade, Gestão de Vencimentos e Gestão de 

Sócios; 

9) Foram consolidados os seguintes eventos: Km’Solidários, Campanha Arredonde, 

Campanha da Consignação do IRS, Arraial da START.SOCIAL, Aniversário da 

START.SOCIAL, Jantar de Natal, Dia do Colaborador e Meeting da START.SOCIAL; 

10)  Perspetivaram-se novos projetos; 

11)  Dinamizou-se a campanha de angariação de materiais para a Residência Sénior; 

12)  Promoveu-se a Área do Voluntariado, fazendo a divulgação das necessidades da 

Instituição; 

13)  Em 2017 realizaram-se várias parcerias, mencionamos seguidamente as mais relevantes, 

nomeadamente: com AID Global, Explicolândia, o Movimento Desperdício Zero, União das 

freguesias de Sacavém e prior Velho, VivaFit Stº António dos Cavaleiros e Fundação Romare 

Bearder;   

14)  Relativamente as informações tributárias, é de referir que ao longo de 2017, fomos alvo de 

inspeção de rotina por parte dos Serviços de Fiscalização da Autoridade Tributária e 

Aduaneira. As ações de fiscalização foram efetuadas sem aviso prévio, sendo solicitado 

diversa informação contabilística e fiscal, que não resultaram de quaisquer atos tributários 

ou de matéria tributária desfavorável para a Instituição, por se verificar tudo conforme a 

legislação em vigor. Importa também salientar que foi aprovada pela mesma entidade 

reguladora, a consignação social fiscal em relação à coleta do IRS do ano de 2016 a liquidar 

em 2017 e submetido o pedido de coleta do ano de 2016, a liquidar em 2017; 

15)  No que concerne aos Donativos, verificamos que ao longo de 2017 foi recebido 785,00€ 

em donativos. No que dizer respeito a outras doações efetuadas temos, as seguintes valores: 

 Entrajuda – 1.625,90€; 

 Movimento Desperdício Zero – 9.897,48€; 

 Banco Alimentar - 46.488,92€. 

16)  Por fim, no que diz respeito às dívidas ao estado e terceiros – No que se refere à Conta 24 

– Estado e Outras Entidades Públicas, em 31 de Dezembro de 2017, não se registava 

qualquer divida. Foi comunicado mediante a entrega do Modelo 25 na Autoridade 

Tributária. 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

 
 
 
 
O Relatório de atividades da STAR.SOCIAL, relativo ao ano de 2017, conclui o Plano Estratégico de 

2015 – 2017.  

 

Este Relatório é o espelho da atividade desenvolvida ao longo de 2017, contem o grau de 

concretização das metas propostas. 

 

Quem o analisar, ficará com a impressão positiva do esforço que foi efetuado para a 

implementação de novos procedimentos e normas da Gestão da Qualidade. 

Tentámos melhorar a qualidade dos serviços prestados e dos bens produzidos. 

 

Delineamos uma estratégia de desenvolvimento organizacional, baseado na redução de despesas 

a nível da estrutura e de funcionamento, e procurámos outras fontes de financiamento. 

 

Com uma Obra em curso, “Memorias que ajudam a crescer”, construção de uma Creche e de um 

Lar de Idosos, cujo valor final se estima em Três milhões e Quatrocentos Mil Euros, do qual a 

Instituição assume 1 Milhão e Duzentos Mil Euros, compreenderão que não tem sido um percurso 

fácil de gerir. 

 

Ainda assim temos contado com a colaboração excecional de todos os colaboradores, que nestes 

últimos anos têm vestido a camisola da Organização, com toda a dedicação e empenho. 

 

Não posso deixar de referir os nossos parceiros estratégicos, que participam de forma ativa nos 

eventos e atividades da Organização. 

 

E por fim aos nossos clientes, que são as pessoas que colocamos em primeiro lugar. 

 

A todos o meu muito obrigada!  
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A START.SOCIAL 
 

 

 

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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Organograma  
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Constituição dos Órgãos Sociais 2017 

 
 

Assembleia Geral 

Presidente| Maria Emília Mendes Ferreira Gonçalves 

Vice-Presidente| Cármen Cristina Fialho Bexiga da Silva Cruz 

 

Direção 

Presidente| Maria de Lurdes Mendes Ferreira Gonçalves 

Tesoureiro| Elsa Maria Sousa Manalvo e Silva de Freitas 

Secretaria| Natália Maria Mosabo Fernandes 

 

Concelho Fiscal 

Presidente| Sandra Marisa Ferreira da Costa 

1º Vogal| José Augusto de Magalhães Sampaio 

2º Vogal| Luís António Lopes Varela 

 

 
 

PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS 

A START.SOCIAL conta neste momento com quatro imóveis: 

1. Creche “Creche Saudável”, (duas lojas com 170m2), na Urbanização Terraços da Ponte, 

em Sacavém; 

2. Armazém e Cantina Social (uma loja com 190m2) na Urbanização Terraços da Ponte, em 

Sacavém; 

3. Creche “O Vale Encantado” edifício construído no âmbito do Programa PARES, (com cerca 

de 300m2), sita na Av. Bartolomeu Dias nº20 Stº António dos Cavaleiros; 

4. Residência Sénior “Casa da Ponte” edifício construído no âmbito do Programa PARES com 

(cerca de 700m2), sita na Rua Rio de Janeiro nº25 25 A, Stº António dos Cavaleiros. 
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO – SEGURANÇA SOCIAL 

 

Os atuais Acordos de Cooperação com a Segurança Social são para as Respostas Sociais de 

Creche, Cantina Social e Rendimento Social de Inserção. A comparticipação Financeira de Creche 

é de 250,00€ por criança, a comparticipações da Cantina Social é de 2,50€ por refeição e a 

comparticipação do RSI é de 80,91€ por processo. 

 
 

PROTOCOLO COM O IEFP 
 

Em 7/2016 foi renovado o protocolo com o IEFP para o financiamento do GIP (Gabinete de 

Inserção Profissional, cujo valor anual acordado foi de 11.318,94€. 

 
 

PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE LOURES 

 

Em 2009 foi cedido um terreno no valor de 2 milhões para a construção da Creche e Residência 

Sénior, ao abrigo do programa PARES. Em 2010 foi estabelecido um contrato Programa para apoio 

financeiro à construção da Creche e da Residência Sénior ao abrigo do Programa PARES no valor 

de 594.591,00€. 

Em 2002 foi cedida uma sala na Casa da Cultura de Sacavém, onde funciona o GARSIS (Gabinete 

de Atendimento ao Rendimento Social de Inserção de Sacavém e o GIP (Gabinete de Inserção 

Profissional).  

 
 

PARCERIAS LOCAIS  
 

 AGIR  

 AID Global  

 Associação Luiz Pereira da Motta 

 Associação Saltarico 

 Banco Alimentar Contra a Fome 

 Câmara Municipal de Loures 

 Comissão Inter-Freguesias  

 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças de Jovens de Loures 

 EU AMO SAC 
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 Explicolândia 

 IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude  

 Núcleo Local der Inserção do Rendimento Social de Inserção  

 PROSAUDESC 

 Rede Social  

 União de Freguesias de Stº António dos Cavaleiros e Frielas 

 União de Freguesias Prior Velho e Sacavém 
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ENQUADRAMENTO DOS  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A START.SOCIAL, possui 8 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. Fomentar o trabalho em Rede com Parceiros Nacionais e Internacionais 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

5. Implementar o Sistema Gestão da Qualidade      

6. Promover o Desenvolvimento Profissional e Pessoal dos Colaboradores 

7. Dinamizar e otimizar a área de Produção e Serviços 

8. Promover a Imagem da Instituição 
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ÁREA DE EDUCAÇÃO E 1ª INFÂNCIA 

 
 
 

CRECHES “CRESCER SAUDÁVEL” e “O VALE ENCANTADO” 

 
1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1.Acompanhar Socialmente 

Indivíduos e Famílias em 

Situações Sociais Complexas e 

de Vulnerabilidade Social 

Número de processos 

sinalizados para 

acompanhamento 

social vs número de 

processos 

acompanhados (%) 

100% 100% 0% 

 

Em 2017 foram atendidos todos os pedidos de avaliação, perfazendo o total de 540 

atendimentos sociais, 252 atendimentos realizados pela Técnica de Serviço Social e 288 

atendimentos realizados pela Diretora Técnica, destes, 115 frequentaram a creche, 

verificando-se a entrada de 5 processos com sinalização de entidades externas, 83 

processos identificados internamente com necessidade de acompanhamento social, que 

se revelou através das articulações, encaminhamentos e relatórios efetuados e 

registados. 

A ocupação das vagas cativas foi concretizada a 100%, na maioria das situações devido 

a avaliação interna com posterior referenciação de situação social para ISS/AI e retorno 

para admissão.  
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2. Fomentar o trabalho em Rede com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

2.1. Atualizar o Projeto 

Educativo dos Equipamentos de 

Creche 

O Projeto 

Educativo 
100% 100% 0% 

2.2. Realizar as Atividades do 

Projeto Pedagógico das creches 

Taxa de execução 

das atividades  
100% 93% -7% 

2.3. Registar 100% das 

ocorrências em Creche 

Nº de ocorrências 

existentes vs nº de 

ocorrências 

registadas 

      100%     100%     0% 

2.4. Diminuir em 5% o número 

de ocorrências com base em 

2016 em Creche 

Nº de ocorrências 

registas no ano 

letivo 2016 vs Nº 

de ocorrências 

registas no ano 

letivo 2017 

-5 0 100% 

 

Objetivos Operacionais 2.1/2.2   

Para a realização destes objetivos realizamos: 

 43 Reuniões de Educadores; 

 8 Reuniões de Auxiliares; 

 6 Reuniões de Equipa de 1ª Infância; 

 14 Reuniões de Equipa Técnica; 

 19 Reuniões de Diretora Técnica e Coordenadora Pedagógica; 

 17 Reuniões com Diretora Geral; 

 7 Reuniões Diretora Técnica e Técnica de Serviço Social; 

 16 Reuniões com outros departamentos; 

 4 Reuniões de Coordenadores; 

 9 Reuniões com Estagiários; 

 20 Reuniões de Pais – 13 na creche O Vale Encantado e 7 na creche Crescer 

Saudável 
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Objetivo Operacional 2.2.   

No Projeto Pedagógico estavam previstas 37 atividades, destas foram realizadas 35 e 

ainda acrescemos 2 atividades que não estavam previstas.  

Atividades realizadas: Descoberta do corpo e imagem; Explorar os primeiros grupos 

Sociais a família e a creche; Estruturar a rotina (atividade e a vida quotidiana; Cuidar 

de si mesmo; Integração; Exploração de temáticas mensais/tema do projeto “Brincar é 

coisa séria"; Festejar os aniversários; Dia Nacional do Pijama; Dia dos Amigos; 

Exploração do outono; Dia Internacional da Alimentação; Comemoração do S. 

Martinho; Exploração do inverno; Comemoração do Natal; Comemoração do Dia de 

Reis; Comemoração do Carnaval; Celebração do Dia do Pai; Exploração da 

primavera; Dia mundial da árvore e da floresta; Dia mundial do mágico; 

Comemoração do Dia Mundial do teatro; Comemoração da Páscoa; Celebração do 

dia da Mãe; Comemoração do Dia Internacional da Família; Celebração do dia da 

Criança; Exploração do verão; Dia Mundial da Música; Dia Mundial da dança; 

Comemoração do Dia Internacional do livro Infantil; Piscinas; Manuseamento e 

exploração de diversos materiais pedagógicos de expressão artística; Dinamização de 

atividades com materiais escritos e de escrita; Uso de materiais específicos e adequados 

do domínio da matemática; Sessões de Expressão motora/Psicomotricidade; atividade 

de sensibilização para as normas de segurança; Exploração de temáticas mensais 

sobre o tema do projeto; Saídas. 

Atividades realizadas não previstas:  

Realizamos ainda, Intercâmbios entre as creches e uma saída com as crianças, sendo que no 

Projeto Pedagógico estavam previstas 3 saídas, estas não foram realizadas por falta de 

recursos financeiros.  
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Objetivo Operacional 2.4.   

O objetivo 2.4. não foi alcançado devido à existência de 236 ocorrências (205- Creche O Vale 

Encantado e 31 na Creche Crescer Saudável), ou seja, foram mais ---- na creche “O Vale 

Encantado e mais 20 na creche Crescer Saudável. 

Estas ocorrências deveram-se a diversos fatores, sendo eles: as crianças que estavam a iniciar 

a marcha caíram com mais frequência, a euforia da brincadeira no recreio também implicou 

algumas ocorrências, alguns sapatos poucos adequados e a discórdia/disputa entre colegas.   

 

 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.3.Cumprir o protocolo das 

Respostas Sociais das creches 

com as Entidades 

Financiadoras 

Diretrizes estabelecidas em 

acordo de cooperação vs % 

de execução das diretrizes 

avaliadas em protocolo 

100% 100% 0% 

 

Uma das alíneas de maior destaque no acordo de cooperação prende-se com a ocupação do 

número de vagas e com a data de envio das frequências. Ambas as alíneas foram cumpridas a 

100%.  

Vagas protocoladas foram ocupadas mensalmente da seguinte forma: 39 vagas na Creche 

Crescer Saudável e 66 vagas na Creche O Vale Encantado. 

 

No que diz respeito às frequências estas foram enviadas mensalmente no dia estipulado pelo 

ISS (até ao dia 5 de cada mês).  
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4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1. Garantir que o grau de 

satisfação dos clientes/utentes 

seja=> 3 

Percentagem 

questionários que 

revelam 1 grau de 

satisfação ≥ a 3 (%) 

85% CCS=90% 

CVE=96% 

CCS +5% 

CVE+11% 

4.2. Garantir a confidencialidade 

dos Clientes 

Percentagem dos 

processos em que a 

confidencialidade é 

garantida 

100% 100% 0 

4.6. Assegurar a elaboração e 

Acompanhamento dos PI 

Nº de PI`s 

elaborados vs Nº de 

PI`s Avaliados 

100% 100% 0 

Nº total de processos 

vs nº de processos 

com PI 

100% 100% 0 

 

Objetivo Operacional 4.1. 

Foram aplicados 111 questionários em 8 salas num universo de 116 crianças.  

Maioritariamente, as respostas dos inquiridos recaíram sobre a opção 4 (75% = 3707 respostas) 

e na opção 3 (21% = 1197 respostas), os restantes 4% dizem respeito às restantes opções, sendo 

um resultado pouco expressivo como podemos observar no gráfico. (Este gráfico considerando 

apenas as perguntas fechadas). Ver gráfico nº 1 e 2. 

Para atingirmos este objetivo foi ainda necessário realizarmos: 

 35 reuniões individuais com pais; 

 41 reuniões individuais com colaboradores da 1ª infância;  
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Objetivo Operacional 4.2. 

A equipa de Educação e 1ª Infância garantiu a 100% a confidencialidade dos processos dos 

clientes mantendo assim o sigilo e a ética profissional. 

 

 

Taxa de Resposta ≥3 = 90% (1.483 respostas) 

Grau de Satisfação dos Utentes nos  

 Questionários de Satisfação 2017 

 

1. Creche “O Vale Encantado” 

 
Taxa de Resposta ≥3 =96% ( 3.421respostas) 

Gráfico 1 

Gráfico 2 



 

 

1
9

 

Objetivo Operacional 4.6. 

O número de PI’S estipulado para a Creche Crescer Saudável foram 44 e para a Creche O Vale 

Encantado 76, perfazendo um total de 120 PI’S.  

Na Creche Crescer Saudável foram realizados 64 PI’S, na Creche O Vale Encantado foram 

realizados 134 PI’S, facto dos PI’S serem semestrais. 

Para atingir esse objetivo os Educadores tiveram que realizar os seguintes atendimentos aos 

Encarregados de Educação: 

CVE Educador/a 
Atendimentos 

Previstos 

Atendimentos 

Realizados 

Berçário Filomena Sanches 68 66 

Sala Azul Carla Oliveira 62 48 

Sala Verde Andreia Oliveira 60 62 

Sala Vermelha Elsa Freitas 68 68 

Sala Amarela Rafael Henriques 70 70 

    

CCS Educador/a 
Atendimentos 

Previstos 

Atendimentos 

Realizados 

Sala 1 Miriam Sampaio 97 78 

Sala 2 Magda Antunes 28 16 

Sala 3 Andréa Ferreira 73 45 
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5. Implementar o Sistema Gestão da Qualidade  

     
Objetivo Operacional 5.1.  

Para cumprirmos este objetivo tivemos que realizar: 

 8 Reuniões com a Gestora da Qualidade; 

 3 Formações Internas no âmbito da Qualidade; 

 1 Formação externa no âmbito da Qualidade; 

 
 
 
8. Promover a Imagem da Instituição 

 
Das 50 peças de comunicação previstas, foram solicitadas 204 peças de comunicação e todas 

as atividades foram divulgadas na rede social 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

5.1. Garantir o cumprimento do 

Manual da Qualidade das 

Respostas Sociais inerentes ao 

processo Chave 

Nº de Requisitos 

exigidos vs nº de 

requisitos aplicados 

        100% 100% 0 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1. Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito da Resposta 

Social de Creche 

Número de 

atividades/eventos 

realizados vs Número 

de 

participações/divulgaç

ões realizadas (%) 

100% 100% 0 

Representar a 

Instituição nas 

reuniões da Rede 

Social  

100% 100% 100% 
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ÁREA DE INSERÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL   
 

 

A Área de Inserção Social e Profissional da START.SOCIAL é composta por diferentes projetos 

sociais, a saber: o Gabinete de Inserção Profissional (GIP); Gabinete de Atendimento ao 

Rendimento Social de Inserção de Sacavém (GARSIS); o Projeto Alimentar Sorrisos (PAS); a Cantina 

Social de Sacavém e o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). 

Em seguida apresentamos o trabalho efetuado por esta área, através de dados quantitativos e 

qualitativos que representam a intervenção realizada ao longo do ano de 2017. 

 

Área Social 2017 Projetos sociais 
Nº total de 

beneficiários 

Área Social 2017 

Nº de Inscritos no GIP 1459 

Nº de beneficiários GARSIS 260 

Nº de beneficiários apoiados 

Cantina Social 
85 

Nº de beneficiários apoiados 

PAS 
134 

 

Os diversos projetos da Área de Inserção Social e Profissional abrangeram 1891 utentes. No GIP, 

estiveram inscritos 1459 utentes, estes participaram nas sessões e nos atendimentos, sendo que 

um grande número foi encaminhado para ofertas de emprego e formativas. No âmbito da medida 

do Rendimento Social de Inserção, o GARSIS, acompanhou 260 beneficiários, tendo-se verificado 

nos últimos anos um aumento do número de utentes isolados, com fraca rede de suporte. No 

apoio alimentar, na resposta de cantina social 85 utentes beneficiaram de refeições e no projeto 

Alimentar Sorrisos 134 beneficiários receberam produtos alimentares. 
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Atendimentos Sociais, Visitas domiciliárias, outras diligências 

 GIP GARSIS 
Cantina 
Social 

PAS POAPMC Total 

Atendimentos 
sociais 

4377 1172 263 104 42 5958 

Visitas 
domiciliárias 

0 1258 31 39 10 1333 

 

Relativamente aos atendimentos no âmbito do GIP houve um aumento significativo em relação a 

2016, devido às comunicações e aos pedidos de agendamento para IEFP. 

Importa referir que os técnicos do GARSIS realizaram 104 atendimentos no âmbito do PAS, 263 

atendimentos para a resposta de Cantina Social e 42 no âmbito do Programa Operacional de 

Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Estes últimos atendimentos incidiram nas assinaturas das 

declarações de consentimento. No que diz respeito às visitas domiciliárias, realizaram-se 1333 

visitas. Destas, 39 foram realizadas pelos técnicos do GARSIS no âmbito do PAS, 31 para a 

resposta de cantina social e 10 no âmbito do PO APMC. 

 

 

Outras atividades desenvolvidas 

Atividades Número 

Sessões coletivas GIP                                    107 

Sessões coletivas GARSIS  31 

Número de refeições distribuídas na CS 30,755 

Número de cabazes distribuídos pelo PAS 1204 

 

A Área de Inserção Social e Profissional no âmbito do protocolo com as entidades financiadoras 

desenvolveu outras atividades.  

 

Quanto às sessões coletivas no GIP realizaram-se 107 sessões cujas temáticas foram: direitos e 

deveres, oferta formativa e técnicas de procura de emprego. 
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Relativamente as sessões coletivas do GARSIS, foram desenvolvidas 31 no âmbito do 

acompanhamento social efetuado às famílias beneficiárias de RSI. Ao longo do ano, dos 4 

programas (in) formativos previstos para os adultos foram realizados 3 programas, sendo que um 

não foi realizado por indisponibilidade do parceiro. Foram ainda realizados 4 programas (in) 

formativos que não estavam previstos no plano, com as seguintes temáticas: Gestão Orçamental, 

Prevenção da Diabetes, Desperdício Alimentar e Partilhar a Sorrir. 

 

Os três programas (in) formativos previstos para jovens foram todos realizados. Realizou-se ainda 

uma sessão (in) formativa extra destinada a jovens sobre o Cyber-bulling. 

 

No âmbito do apoio alimentar, foram distribuídos 1204 cabazes com produtos secos e frescos.  

 

Na resposta de Cantina Social, houve um total de 30, 755 refeições distribuídas. 
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GARSIS –  GABINETE DE ATENDIMENTO AO RENDIMENTO 

SOCIAL DE INSERÇÃO DE SACAVÉM 
 

1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria 

 

Em relação ao objetivo estratégico supracitado foram traçados vários objetivos operacionais que 

serão analisados de seguida. 

 

Um dos objetivos operacionais propostos pela equipa passava pelo acompanhamento social das 

famílias beneficiárias do RSI.  

Desta forma prevíamos um acompanhamento mensal por parte dos gestores na ordem dos 90% 

dos processos acompanhados pela equipa, o que corresponderia a um acompanhamento efetivo 

mensal de cerca de 90 agregados familiares. Esta meta não foi alcançada, apresentamos o valor 

de 83% de média mensal. No entanto este valor representa um acréscimo em relação ao valor 

apresentado no ano transacto. As flutuações verificadas no acompanhamento dizem respeito aos 

meses de elaboração dos planos e relatórios de atividades, bem como aos períodos de férias de 

um dos gestores, o que não permite que se atinjam os números verificados nos meses em que os 

dois se encontram no serviço. Ver gráfico nº3. 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1. Acompanhar 

socialmente as famílias de 

RSI 

Número mensal de processos 

acompanhados pelos 

gestores 

90 % 83% - 7% 

Número mensal de processos 

acompanhados pelos AAD e 

Educadora Social 

60 % 57% - 3% 

Número mensal de processos 

com PI acompanhados pela 

educadora social 

100% 100% 0 

Garantir que os menores em 

idade escolar estão inseridos 

em equipamento escolar 

100% 100% 0 
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Gráfico 3 

 

No que concerne ao acompanhamento dos processos familiares por parte dos Ajudantes de ação 

direta (AAD’s) e Educadora social, verificamos uma flutuação dos processos acompanhados. 

Verificou-se que os meses onde o número atingido não foi suficiente (como por exemplo nos 

períodos de férias), foram equilibrados por aqueles onde o número mensal de processos 

acompanhados ultrapassou os 60%, pelo que, na avaliação final o objetivo foi quase alcançado, 

tendo ficado aquém por apenas 3%. 

 

Quanto aos processos de PI acompanhados pela educadora social verificamos que todos foram 

acompanhados mensalmente, não tendo existido desvio na meta traçada. 

Durante o ano transato, no que diz respeito aos menores inseridos em equipamento, todos foram 

inscritos e inseridos. 

 

Objetivo Operacional 1.2. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.2. Acompanhar 

socialmente os menores em 

situação de risco/perigo, de 

famílias beneficiárias de RSI 

Taxa de acompanhamento 

de menores identificados em 

situação de risco/perigo- 

Número de crianças e jovens 

em acompanhamento social 

identificadas em situação de 

risco/perigo 

100% 100% 0 
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Quanto ao objetivo operacional que previa o acompanhamento da totalidade dos menores em 

situação de risco/perigo nas famílias de RSI acompanhadas verificou-se o cumprimento desse 

objetivo, não se tendo observado qualquer desvio nos resultados. 

 

 

Objetivo Operacional 1.3. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.3. Promover o 

desenvolvimento de 

competências na área da 

cidadania em crianças e 

jovens, de famílias 

beneficiárias de RSI 

Número de participantes 

abrangidos 
15 23 + 8 

 

Na área da cidadania o objetivo passava por abranger 15 crianças e jovens beneficiários de RSI 

em atividades dentro deste âmbito. Foram, no entanto, abrangidos 23 jovens, pelo que contámos 

com mais 8 beneficiários do que aqueles que estavam previstos. 

 

 

Objetivo Operacional 1.4. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.4. Promover o 

desenvolvimento de 

competências na área da 

saúde a crianças e jovens, 

de famílias beneficiárias de 

RSI 

(sessão comportamentos 

aditivos) 

Nº de participantes 

Abrangidos 
15 15 0 

 

Quanto à área de Saúde nos jovens e crianças, o objetivo passava por abranger 15 participantes 

dentro desta faixa etária. Contámos exatamente com esse número de jovens, pelo que não se 

observou qualquer desvio padrão. 
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Objetivo Operacional 1.5. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.5. Promover a 

responsabilização individual 

e comunitária no âmbito da 

habitação 

Nº de participantes  

abrangidos 
10 0 -10 

 

No âmbito do desenvolvimento das competências na área da responsabilização individual e 

comunitária no âmbito da habitação, tínhamos como objetivo a realização de uma sessão de 

esclarecimento. No entanto e dada a indisponibilidade dos técnicos da câmara municipal de 

Loures, que seriam os dinamizadores desta atividade, não foi possível a realização da mesma, 

pelo que ouve um desvio negativo de 10 beneficiários. 

 

 

Objetivo Operacional 1.6. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.6.Promover o 

desenvolvimento de 

competências na área saúde 

na população adulta 

beneficiária de RSI (Cuidar e 

Mimar e Sessão (in) 

formativa sobre prevenção 

da diabetes) 

Nº de participantes 

abrangidos nos programas 
28 32 +4 

 

Ainda na área da Saúde destinada à população de adultos, tínhamos como objetivo abranger 28 

beneficiários num conjunto de ações, que se estendiam desde as competências de saúde materno-

infantil, até à de prevenção da diabetes, mas contámos com 32 participantes, o que consubstancia 

um desvio padrão positivo de 4 beneficiários. 
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Objetivo Operacional 1.7. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.7. Promover o 

desenvolvimento de 

competências pessoais e 

sociais na população adulta, 

beneficiária de RSI 

(academia das artes) 

Nº de participantes 

abrangidos 
10 12 +2 

 

Em relação ao número de participantes envolvidos em ações de desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais na população adulta, tínhamos previsto a participação de 10 beneficiários na 

atividade Academia das Artes, no entanto durante a realização da mesma contámos com mais 

duas participações. 

 

 

Objetivo Operacional 1.8. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.8. Promover o 

desenvolvimento de relações 

familiares saudáveis, nas 

famílias com crianças/jovens 

portadoras de deficiência 

acompanhadas no âmbito 

do RSI 

Nº de famílias abrangidas 5 5 0 

 

Este ano decidimos trabalhar com uma população que não tinha sido abrangida nas atividades 

nos anos transatos, crianças e jovens portadoras de deficiência. O objetivo passava por contarmos 

com a participação de 5 destas famílias, pelo que não existiu qualquer desvio nesta atividade. 
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Objetivo Operacional 1.9. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.9. Promover a inserção 

em emprego e/ou formação 

de beneficiários de RSI 

Número de beneficiários 

inseridos profissionalmente 
10 35  +25 

Número de beneficiários 

inseridos em formação 

profissional 

9 17 +8 

 

Em relação aos números relacionados com as inserções profissionais e/ou formação dos 

beneficiários acompanhados no âmbito do RSI, verificamos que, durante o ano de 2017, os 

números previstos foram largamente ultrapassados, sendo que no caso das inserções profissionais 

chegaram aos 35 beneficiários, com um desvio de + 25 utentes.  

 

No que diz respeito às inserções em ofertas formativas os números também foram largamente 

ultrapassados, pelo que observámos um desvio de + 8 utentes. Mais uma vez o facto da 

proximidade ao GIP de Sacavém permitiu uma articulação muito mais célere e efectiva dos 

beneficiários o que permitiu um melhor encaminhamento para as diversas oportunidades 

formativas e profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3
0

 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

De forma a garantir a sustentabilidade da Organização, a equipa tinha como objetivo operacional 

cumprir o protocolo de RSI com a entidade financeira, neste caso o ISS.  

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Cumprir o protocolo de 

RSI com Entidade 

Financiadora 

Taxa de execução do 

protocolo 
100% 100% 0% 

 

Tendo em conta o objetivo supracitado, a meta passava por cumprir a 100% o protocolo, isto é, 

conseguir o acompanhamento dos processos familiares acordados em protocolo com a ISS, neste 

caso o número mínimo de 100. Como se verifica no gráfico seguinte, o mês com menor número 

de processos foi o mês de Fevereiro, com 102 e o mês com o maior número de processos 

acompanhados foi Outubro com 113. A média dos processos acompanhados no ano de 2017 

foi de 107. Ver gráfico nº4. 

 

Gráfico 4 
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4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

De forma a conseguirmos melhorar a qualidade dos serviços que prestamos à população 

abrangida, consideramos primordial garantir tanto a satisfação dos beneficiários acima dos 85%, 

como a total confidencialidade dos utentes acompanhados. Para além disso procuramos garantir 

o cumprimento dos prazos de assinatura dos contratos de inserção bem instruídos. 

 

Objetivo Operacional 4.1. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1.Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários 

da área social seja => 3 

Taxa de questionários com o  

grau de satisfação => a 3 
85% 94% +9% 

 

No que diz respeito ao grau de satisfação dos beneficiários, observamos um desvio na ordem de 

+ 9%, pelo que o objetivo considera-se largamente alcançado.  

 

 

Objetivo Operacional 4.2. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.2. Garantir a 

confidencialidade dos 

utentes da área social 

Taxa de processos sem 

reclamações relativas à 

quebra  

de confidencialidade 

100% 100% 0% 

 

Durante o ano de 2017 não existiu qualquer desvio dentro deste objetivo, visto não se ter verificado 

qualquer reclamação quanto à quebra de confidencialidade. 
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Objetivo Operacional 4.3. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.3. Cumprir os prazos de 

assinatura dos Contrato de 

Inserção, no âmbito do 

Acompanhamento do RSI 

Taxa de cumprimento dos 

prazos para assinatura do CI 

dos processos bem instruídos 

100% 99% -1% 

 

Quanto ao cumprimento dos prazos estipulados pela entidade financiadora para assinatura dos 

Contratos de Inserção (CI), à exceção de apenas um dos CI, verifica-se que tanto as renovações 

(18 dias), como os processos iniciais (35 dias) foram assinados com os agregados dentro dos 

períodos definidos. Os prazos foram respeitados de forma bastante satisfatória, pelo que a 

constante atenção aos alertas provenientes do interface, a proximidade com o bairro e a boa 

articulação entre os elementos da equipa permitem a boa execução deste objetivo operacional. 

 

8. Promover a Imagem da Instituição 

Um dos grandes objetivos da instituição passa pela projeção da imagem da instituição e 

divulgação do trabalho realizado pela equipa com, para e na população abrangida. Dessa feita, 

um dos objetivos para o ano transato passava pela divulgação das atividades realizadas pela 

equipa do GARSIS junto do departamento de marketing. 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1. Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito do 

GARSIS 

Taxa de divulgação das 

atividades realizadas 
100% 100% 0 % 

 

Todas as atividades realizadas pela equipa foram registadas e divulgadas nos canais habituais, 

pelo que não se verificou qualquer desvio da meta colocada. 
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
 

Os Gabinetes de Inserção Profissional - GIP - surgiram nos termos do disposto na Portaria 

n.º127/2009, de 30 de janeiro 2009, no âmbito das políticas de combate ao desemprego, 

enquanto estruturas de apoio ao emprego que, em estreita relação com os Centros de Emprego, 

prestam apoio a jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu 

percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

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

IEFP, estando atualmente em vigor. 

Os dados anuais apresentados correspondem a dois momentos distintos:  

 Agosto de 2016 a julho de 2017 – período do contrato 

 Agosto a dezembro de 2017 – período até ao final do ano. 

 

1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria 

 

 Agosto 2016/ julho 2017 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1. Realizar atendimentos 

no âmbito do 

emprego/formação à 

população da comunidade 

Número de atendimentos 

realizados 
2880 5020 74,3% 

1.2. Realizar 

encaminhamentos para 

ofertas de emprego no 

âmbito do GIP à 

população da comunidade 

Número de 

encaminhamentos 

realizados 

270 957 254,4% 

1.3. Realizar 

encaminhamentos para 

formação ou medidas de 

emprego à população da 

comunidade 

Número de encaminhamentos 

realizados 
960 413 -57% 
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1.4. Realizar apresentações 

quinzenais das pessoas 

encaminhadas pelo IEFP 

para o GIP 

Número de apresentações 

realizadas 
8400                          1198                 -68,9%            

1.5. Inserir anualmente 

candidatos em ofertas de 

emprego 

Número de candidatos 

inseridos 
18 29                      61,5%        

1.6. Abranger candidatos 

em sessões coletivas sobre 

medidas de emprego 

Número de candidatos 

presentes nas 

sessões coletivas 

3840 1051 -73% 

1.7. Registar novas ofertas 

de emprego, no site do 

IEFP 

Número de ofertas 

registadas 
27                         1                      -96,3%       

 

O encaminhamento para formações apresenta um desvio de -57%, uma vez que há dificuldade 

em coadunar o que os utentes pretendem e as formações disponíveis.  

O grande desvio no registo de ofertas de emprego no site do IEFP, vem da relutância das entidades 

empregadoras em fazê-lo, pois é um serviço que apresenta lacunas que se tornam incómodas: a 

resposta à oferta apresentada surge algum tempo depois do solicitado; depois de avisarem o 

Serviço de Emprego que a vaga está preenchida, continuam a surgir utentes a responder à oferta 

que continua disponível no site. 

Aumentaram consideravelmente os encaminhamentos para ofertas de emprego, apesar do 

Serviço de Emprego ter deixado de enviar as propostas regularmente como havia feito até 

dezembro de 2016. 
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 Agosto/ Dezembro2017 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1. Realizar atendimentos 

no âmbito do 

emprego/formação à 

população da comunidade 

Número de atendimentos 

realizados 
1440 1638 14% 

1.2. Realizar 

encaminhamentos para 

ofertas de emprego no 

âmbito do GIP, à 

população da comunidade 

Número de 

encaminhamentos 

realizados 

135 423 213% 

1.3. Realizar 

encaminhamentos para 

formação ou medidas de 

emprego à população da 

comunidade 

Número de encaminhamentos 

realizados 
480 376 -22% 

1.4. Realizar apresentações 

quinzenais das pessoas 

encaminhadas pelo IEFP 

para o GIP 

Número de apresentações 

realizadas 
0 0 0% 

1.5. Inserir anualmente 

candidatos em ofertas de 

emprego 

Número de candidatos 

inseridos 
9 11 22% 

1.6. Abranger candidatos 

em sessões coletivas sobre 

medidas de emprego 

Número de candidatos 

presentes nas sessões 

coletivas 

1920 629 -77% 

1.7. Registar novas ofertas 

de emprego, no site do 

IEFP 

Número de ofertas 

registadas 
14 3 -79% 
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O valor do desvio no campo dos atendimentos, é justificado pela grande procura que o GIP 

tem tido para a entrega das comunicações. Em dezembro de 2017 – 40; no ano transato – 

18. 

Os encaminhamentos para as formações contínuas apresentam um valor abaixo do 

pretendido pelas mesmas razões. Tendo o IEFP em dezembro fechado qualquer inscrição em 

formação nos seus centros de Lisboa, Alverca e Amadora. 

O GIP foi procurado por algumas empresas para fazer o encaminhamento direto de utentes, 

o que tem sido uma mais-valia.  

 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

 Agosto 2016/ julho 2017 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Cumprir o protocolo do 

GIP com Entidade 

Financiadora 

Taxa de execução do 

protocolo 
100% 73% -37%                 

 

O desvio apresentado na taxa de execução do protocolo, na ordem dos 37%, deve-se a três 

fatores, o não cumprimento do objetivo na inserção de ofertas de emprego no site do IEFP, o 

número inferior de candidatos nas sessões coletivas de informação (dependendo diretamente do 

Serviço de Emprego) e ao facto das apresentações Quinzenais continuarem a ser contratualizadas, 

apesar de terem deixado de se realizar em Setembro de 2016. 
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 Agosto/ Dezembro 2017 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Cumprir o protocolo do 

GIP com Entidade 

Financiadora 

Taxa de execução do 

protocolo 
100% 58% - 42% 

 

O protocolo está neste momento acima dos 50% do seu cumprimento, uma vez que continua a 

haver muitas propostas para encaminhamento para emprego. 

 

 

4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

 Agosto 2016/ julho 2017 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1.Garantir que o grau de 
satisfação dos beneficiários 
do GIP seja => 3 

Taxa de questionários com o 
grau de satisfação => a 3 

85% 88% + 3% 

4.2. Garantir a 
confidencialidade dos 
utentes do GIP 

Taxa de processos sem 
reclamações relativas à 

quebra de confidencialidade 
100% 100%   0% 

 

O grau de satisfação dos serviços prestados durante este período superou em 3% o estabelecido 

e não se registou nenhuma reclamação. 
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8. Promover a Imagem da Instituição 

 Agosto/ Dezembro 2017 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1. Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito do GIP 

Taxa de divulgação das 

atividades realizadas 
100% 100% 0 

 

Constata-se uma taxa de execução de 100%. O GIP de Sacavém tem sido divulgado pelo próprio 

IEFP e nos grupos de trabalho da rede social. Os próprios utentes tem divulgado o serviço junto 

da comunidade. Os folhetos e cartazes informativos criados pela START. SOCIAL também tem 

sido uma mais-valia nesta divulgação.  
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PROJETO ALIMENTAR SORRISOS 

 

O Projeto Alimentar Sorrisos surge da necessidade de apoiar a população, com 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 designadamente o 

cabaz semanal, o cabaz mensal e os sacos SOS, este último que ocorre em situações excecionais.   

 

 
Número de processos 

apoiados 
Número total de 

beneficiários 

PAS 2017 53 134 

 

Na resposta de apoio alimentar em cabaz de produtos alimentares frescos e secos, durante o ano 

de 2017 foram apoiadas 53 famílias, num total de 134 beneficiários. 

 

 

1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1. Avaliar todos os 

pedidos de apoio alimentar 

registados no serviço 

Taxa de avaliações efetuadas 100% 100% 0 

1.2. Realizar anualmente 

avaliação aos processos de 

cabaz de géneros 

alimentares 

Nº de avaliações anuais dos 

processos Ativos 
100% 100% 0 
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1.3.Apoiar famílias em 

situação de vulnerabilidade 

social com cabaz de géneros 

alimentares 

Nº de famílias apoiadas 

mensalmente em PAS 
36 30 

  

 

- 6 

 

Relativamente a avaliação anual dos processos de cabaz de género alimentares, houve processos 

que necessitaram de ser avaliados mais do que uma vez, sendo a taxa de execução de 100%. 

 

No que concerne ao indicador número de famílias apoiadas mensalmente, o executado foi de 30 

famílias, pelo que se verificou um desvio de – 6%. 

 

 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Cumprir os protocolos 

do projeto PAS com as 

Entidades Financiadoras 

Taxa de execução dos 

protocolos 
100% 100% 0 

 

O projeto Alimentar Sorrisos é composto por dois programas de apoio alimentar, a saber: o 

programa de apoio alimentar do Banco Alimentar contra a fome e o programa Desperdício Zero 

do Pingo Doce. Quanto ao cumprimento do protocolo com a entidade financiadora, este foi 

cumprido a 100%. 
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4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1.Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários 

do PAS seja => 3 

Taxa de questionários com o 

grau de satisfação => a 3 
85% 96% + 11% 

4.2. Garantir a 

confidencialidade dos 

Clientes/utentes do PAS 

Taxa de processos sem 

reclamações relativas à 

quebra de confidencialidade 

100% 100% 0 

 

No que concerne a aplicação dos questionários de satisfação, o grau de satisfação => 3 dos 

beneficiários do PAS foi de 96%, o que significa que a meta foi superada com o desvio de +11%. 

No que diz respeito a taxa de reclamações relativas à confidencialidade, não existiram registos de 

reclamações relativas a este serviço. 

 

 

 

8. Promover a Imagem da Instituição 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1. Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito das 

respostas de apoio 

alimentar Cantina e PAS 

Taxa de divulgação das 

atividades realizadas 
100% 100% 0 

 

Relativamente à divulgação das atividades, para além das distribuições semanais, importa 

destacar a distribuição de cabazes de natal. Estas atividades foram registadas fotograficamente e 

publicadas nas redes sociais. 
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CANTINA SOCIAL 
 

A resposta de 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, que tem como 

objetivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade socio- económica, através da disponibilização de refeições. 

Neste sentido, a START.SOCIAL tem protocolo de colaboração celebrado com o Instituto da 

Segurança Social, IP desde 2012. 

 

No 1º semestre de 2017, o protocolo visava a distribuição de 90 refeições diárias. No 2º semestre 

e numa ótica de complementaridade com o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas (PO APMC), a partir de Outubro de 2017,houve uma redução no número de 

refeições. Em Outubro passou para 81, em Novembro para 70 e em Dezembro para 60 refeições 

diárias.  

 

 
Número de agregados 

familiares apoiados 
Número total de beneficiários 

Cantina Social 2017 41 85 

 

Em 2017, na resposta de cantina social foram apoiados 41 agregados familiares, tendo 85 utentes 

beneficiado de refeições. 
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1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1. Avaliar todos os 

pedidos de apoio alimentar 

registados no serviço 

Taxa de avaliações efetuadas 100% 100% 0 

1.2. Reavaliar os processos 

ativos de cantina social num 

intervalo máximo de 6 

meses 

Taxa de processos avaliados 

com intervalo de tempo =<6 

meses 

95% 100% + 5% 

 

Relativamente ao objetivo operacional “avaliar todos os pedidos de apoio alimentar registados no 

serviço”, a taxa de execução foi de 100%, todos os agregados familiares no ano em questão, 

beneficiaram de um primeiro atendimento para avaliação da situação socioeconómica. 

 

Quanto ao objetivo operacional “reavaliar os processos ativos de CS no intervalo máximo de 6 

meses” verifica-se que todos os processos foram reavaliados num intervalo máximo de 6 meses, 

pelo que se observou um desvio padrão positivo de 5%. 

 

 
 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1.Cumprir o protocolo da 

Cantina social com a 

Entidade Financiadora 

Taxa de execução do 

protocolo 
100% 99% - 1% 

 

Relativamente ao cumprimento do protocolo com a entidade financiadora, houve um desvio de -

1%. No 2º semestre de 2017, no mês de Dezembro não conseguimos atingir o número de 

refeições protocoladas, porque houve agregados familiares que faltaram ao levantamento das 

refeições.  
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4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1. Garantir que o grau de 

satisfação dos beneficiários 

da Cantina Social seja => 3 

Taxa de questionários com  

o grau de satisfação => a 3 
85% 90% +5% 

4.2. Garantir a 

confidencialidade dos 

Clientes/utentes da Cantina 

Social 

Taxa de processos sem 

reclamações relativas à 

quebra de confidencialidade 

100% 100% 0% 

 

No que concerne a aplicação dos questionários de satisfação, o grau de satisfação => 3 dos 

beneficiários da CS foi de 90%, o que significa que a meta foi superada com o desvio de +5%. 

No que diz respeito a taxa de reclamações relativas à confidencialidade, não existiram registos de 

reclamações relativas a este serviço. 

 

 
 
8. Promover a Imagem da Instituição 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1. Divulgar as atividades 

realizadas no âmbito das 

respostas de apoio 

alimentar Cantina  

Taxa de divulgação das 

atividades realizadas 
100% 100% 0 

 

De acordo com o objetivo operacional, a divulgação da imagem da instituição foi um objetivo 

alcançado a 100%. Os beneficiários da CS beneficiaram de uma sessão sobre “desperdício 

alimentar” que contou com a participação de 20 utentes. No final da sessão foi feito um exercício 

prático de como aproveitar fruta muito madura. Todos os participantes receberam um novo folheto 

informativo relativo à organização e funcionamento da mesma. A Cantina Social da 

START.SOCIAL foi também divulgada nas redes sociais.  
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PO APMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

mais Carenciadas 

 

Em 2017, a START.SOCIAL foi convidada pelo ISS a participar em sessões de divulgação sobre o 

Programa Operacional de Apoios às Pessoas Mais Carenciadas, que consiste num programa de 

distribuição de géneros alimentares a famílias/ indivíduos socialmente e economicamente 

desfavorecidos. De acordo com concurso para apresentação de candidaturas – Aviso nº POAPMC 

– F2-2017-01 foi definido para o território de intervenção, Concelho de Loures, abranger o 

número de 1234 indivíduos, designados por destinatários finais.   

Após várias reuniões com as entidades e instituições locais do concelho, houve cinco instituições 

que decidiram que o concelho de Loures não poderia ficar a descoberto apesar de considerarem 

que os 1234 indivíduos estava longe de ser a realidade existente no concelho. Apesar desta 

situação decidiram avançar com a candidatura. 

Em Abril de 2017 a START. SOCIAL efectuou a sua candidatura ao PO APMC em conjunto com 

mais quatro instituições do concelho de Loures, sendo o consórcio composto pelas seguintes 

entidades: 

1) Crevide- Creche Popular de Moscavide, Associação Sem fins Lucros; 

2) Associação Luiz Pereira da Motta; 

3) Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros; 

4) Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos; 

5) START. SOCIAL – Cooperativa Sócio- Educativa Para Desenvolvimento Comunitário 

– CRL; 

A Crevide desempenha a função de Pólo de Receção e simultaneamente entidade Mediadora. 

Relativamente às instituições supra citadas assumem a qualidade de entidades mediadoras.  

A START. SOCIAL, enquanto entidade mediadora, irá distribuir géneros alimentares, a 247 

destinatários finais residentes na União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho.  

O POAPMC garante aos indivíduos apenas 50% das necessidades nutricionais. De acordo com o 

documento: ”Programa de distribuição de alimentos: Considerações para a adequação nutricional 

da oferta alimentar”, elaborado pela Direção Geral de Saúde, os géneros alimentares, que podem 

ser considerados para os cabazes alimentares a distribuir a cada um dos indivíduos tipo, bem 

como as respetivas quantidades por grupo etário, para o período de um mês, definidos em tabelas 
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específicas para adultos (+- 40 anos), Idosos (> 60 anos), Crianças (2 e 9 anos), e adolescentes 

(14 anos).     

Os cabazes alimentares são compostos pelos seguintes alimentos secos: Leite, Arroz, Massa, 

Cereais de pequeno-almoço, Feijão, Grão-de-bico, Tomate pelado, Atum e Sardinha em lata, 

Azeite e Marmelada. Os alimentos congelados são: Frango, Pescada. Os alimentos 

ultracongelados são: vegetais, brócolos e espinafres. Os alimentos frios são o Creme vegetal e 

Queijo. Os cabazes são compostos pela totalidade de 18 lotes.  

A distribuição dos géneros alimentares aos indivíduos/ famílias irá iniciar em 2018. 
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ÁREA DE APOIO 

 
 
3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Garantir a confeção e 

o empratamento das 

Refeições,  

para as crianças da Creche 

 Crescer Saudável e da 

Creche  

O Vale Encantado (Serviços 

Gerais) 

Nº de Refeições solicitadas  

vs nº de Refeições entregues 

(%) 

100% 

C.S = 

6.688 

VE = 

13.569 

100% 

3.2. Garantir a confeção e 

o empratamento das 

Refeições, para os idosos 

da Residência Sénior Casa 

da Ponte  

Nº de Refeições solicitadas vs 

nº de Refeições entregues (%) 
100% 0 0 

3.3. Garantir a confeção e 

entrega de Refeições para 

todos os dias da semana 

aos agregados familiares 

da Cantina Social  

Nº de Refeições solicitadas  

vs nº de Refeições entregues 

(%) 

100% 30.755 0 

3.4. Contribuir para o 

cumprimento do protocolo 

com a segurança social no 

âmbito do FEAC  

Nº de solicitações vs Nº de 

respostas às solicitações 
100% 0 0 

 

No que concerne ao objetivo 3.2 o mesmo não se concretizou, uma vez que a ERPI não está a 

funcionar.  

Já o objetivo 3.4 a Candidatura foi realizada 
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Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.5. Contribuir para o 

cumprimento do Protocolo 

Programa Desperdício Zero  

Nº de solicitações vs Nº de 

respostas às solicitações 
100% 105 +5% 

3.6.Contribuir para o 

cumprimento  

do protocolo com o Banco 

Alimentar (BA)  

Nº de solicitações vs Nº de 

respostas às solicitações (%) 
100% 50 +2% 

3.7. Contribuir para o 

cumprimento do Protocolo 

com os Bens Doados  

Nº de solicitações vs Nº de 

respostas às solicitações 
100% 4 0 

3.8. Assegurar a 

manutenção e 

organização dos 

Serviços Gerais 

Nº de requisições recebidas 

vs nº de requisições 

respondidas cumprindo o 

prazo estipulado, 6 dias úteis 

(%) 

100% 608 -2% 

Nº de requisições recebidas 

vs Nº de pedidos entregues, 

no prazo estipulado, tendo 

em conta o stock 

100% 594 0% 

Nº de Anomalias recebidas 

vs nº de anomalias corrigidas 

(%) 

100% 28 -1% 

Nº de Anomalias recebidas 

vs nº de anomalias corrigidas 

cumprindo o prazo (%) 

80% 17 0% 

Nº de registos 

efetuados/recebidos vs Nº de 

registos arquivados (%) 

100% 302 0% 

3.9. Encaminhar os  

pedidos solicitados 

quando a área de apoio 

não tem resposta 

(Serviços Gerais) 

Nº de pedidos sem resposta 

vs nº de encaminhamentos 

efetuados dentro do prazo 

estipulado de 2 dias (%) 

100% 12 0% 
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4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1. Garantir a Satisfação 

dos Clientes da Creche 

Crescer Saudável e Creche 

O Vale Encantado, 

relativamente ao serviço 

prestado pelos de Serviços 

Gerais  

Taxa de Questionários com 

grau de satisfação   ≥ 3 
85% 

C.S = 83% 

VE = 95% 
-2% 

4.2. Garantir a Satisfação 

dos Clientes da Residência 

Sénior Casa da Ponte, 

relativamente ao serviço 

prestado pela área de 

Serviços Gerais  

Taxa de Questionários com 

grau de satisfação   ≥ 3 
85% 0 0 

4.3. Garantir a Satisfação 

dos Beneficiários da 

Cantina Social 

relativamente ao serviço 

prestado pelos Serviços 

Gerais  

Taxa de Questionários com 

grau de satisfação   ≥ 3 no 

serviço Cantina Social 

85% 79% -6% 

4.4. Garantir  a 

confidencialidade dos 

Clientes/utentes das 

respostas sociais de Creche 

e Residência Sénior de 

acordo com os níveis de 

Confidencialidade  

Nº de reclamações no 

âmbito da Confidencialidade 
0 0 0 

4.5. Implementar Ações de 

Melhoria sempre que 

solicitado pelo Gestor da 

Qualidade 

Nº de Ações de Melhoria 

solicitadas vs Nº de Ações 

Implementadas 

100% 0 0 
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5.  Implementar o Sistema Gestão da Qualidade     

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

5.1. Proceder aos registos 

no âmbito do Manual da 

Qualidade  e normas 

Institucionais de acordo 

com os procedimentos 

estabelecidos para os 

serviços gerais  

Nº de registos solicitados vs 

Nº de Registos efetuados (%) 
100% 0 0 

5.2. Cumprir os 

procedimentos do Manual 

da Qualidade no âmbito do 

serviço prestado pela Área 

dos Serviços Gerais 

Nº de Não conformidades 0 0 0 

 

 

7. Dinamizar e otimizar a área de Produção e Serviços 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

7.1. Prestar serviços às 

novas áreas de negócio no 

âmbito do serviço prestado 

pelos Serviços Gerais 

Nº de área de negócio 

apoiadas 
100% 33 0 
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 Análise referente às Requisições Multimédia e Anomalias Informáticas  
 

 

Gráfico 5 

As ações da área dos Serviços Gerais/Administrativos que era da nossa responsabilidade obteve 

uma taxa de execução de 67%, ficando por cumprir 33%. As razões pelas quais não nos foi 

possível o seu comprimento, serão de seguida enunciadas. Ver gráfico nº 5. 
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Taxa de Execução dos Objetivos Operacionais 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.8. Assegurar a 

manutenção e organização 

dos Serviços Gerais 

 

Nº de requisições recebidas 

vs nº de requisições 

respondidas cumprindo o 

prazo estipulado, 6 dias 

úteis (%) 

100% 100% 0 

Nº de Anomalias recebidas 

vs nº de anomalias 

corrigidas (%) 

100% 88% - 12% 

Nº de Anomalias recebidas 

vs nº de anomalias 

corrigidas cumprindo o 

prazo (%) 

80% 72% - 8% 

Nº de registos 

efetuados/recebidos vs Nº 

de registos arquivados (%) 

100% 100% 0 



 

 

5
2

 

Objetivo Operacional 3.8. 

Para efeitos de controlo e gestão de requisições multimédia e anomalias, foi criada uma base de 

dados, em Microsoft Office Excel, a qual abarca o registo de todas as requisições e anomalias 

recebidas durante o ano de 2017. 

No que diz respeito ao primeiro indicador e de acordo com os parâmetros analisados, foram 

rececionadas 107. Todavia, as requisições rececionadas podem conter mais do que um 

pedido/solicitação. Assim, das 107 requisições, foram registados 272 pedidos/solicitações de 

equipamento multimédia, das quais 63 se referiram ao Projeto Esperança, 10 pedidos/solicitações 

referentes ao GARSIS, 94 pedidos/solicitações referentes à Área de Educação e 1ª Infância, 101 

pedidos/solicitações referentes ao GIP e 2 pedidos/solicitações referente ao Sistema de Gestão da 

Qualidade. Convém verificar também os equipamentos mais requisitados. Ver gráfico nº 6. 

 

 

Gráfico 6 
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Através da análise do gráfico que se segue, podemos observar que os equipamentos mais 

solicitados são o Datashow e o Portátil, seguido das fotocópias a cores. Ver gráfico nº 7. 

 

Gráfico 7 

 

Rececionada a requisição multimédia, o serviço necessitou, em média, de 1 dia para dar 

o respetivo feedback. 

Maioritariamente, o feedback dado à requisição ocorreu via email, concretamente 

perante 88 requisições. A resposta dada por contacto telefónico ou pessoalmente, 

ocorreu em 19 requisições.  

Das 107 requisições, 32% cumpriram o prazo de envio, ou seja, deram entrada na área 

de apoio com um período de antecedência igual ou superior a 6 dias. Já 68% das 

requisições, chegaram com um período de antecedência inferior a 6 dias relativamente 

ao prazo que o equipamento deveria ser requisitado. 

 

No que diz respeito ao 2.º e 3.º parâmetro - Relativamente às anomalias relacionadas 

com a informática, foram registadas 18 anomalias, sendo que atualmente 16 já se 

encontram resolvidas. As duas situações pendentes prendem-se com a avaria da 

máquina de filmar (anomalia que transitou de 2016), sobre a qual estamos a 

desenvolver esforços em resolver. A segunda situação prende-se com o Computador 

Portátil existente na Área de Inserção Social e Profissional utilizado por um colega, que 
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apesar das duas intervenções feitas pelo técnico da F3M, continua a apresentar a mesma 

anomalia, desligando-se abruptamente. 

Das 18 anomalias da área informática, somente 13 cumpriram o prazo estimado de 30 dias para 

a sua resolução. As restantes 5 anomalias, não cumpriram o prazo estipulado, por terem sido 

anomalias que pela sua complexidade requereram a assistência do técnico da F3M (empresa que 

presta assistência à Instituição). Para rentabilizar a deslocação do técnico à Instituição, são 

agrupadas várias anomalias/diligências informáticas. O cenário ideal seria que o técnico com 

uma só deslocação fosse capaz de solucionar vários problemas/anomalias.    

 

No que concerne ao último parâmetro – todas a requisições multimédia e anomalias 

informáticas foram arquivadas. Para o efeito, foi criado o resumo do arquivo das 

requisições colocado no respetivo dossiê.  

Para além das atividades enunciadas na Matriz do Plano Estratégico, foram desenvolvidas outras 

tarefas, nomeadamente: 

 Articulação e acompanhamento dos Técnicos da F3M sempre que é feita uma 

assistência informática na Instituição; 

 Registo e controlo dos dois planos de horas da F3M – Plano TIC e Plano Gestão de 

Utentes; 

 Assistência a algumas anomalias informáticas. 

Deste modo, no que diz respeito ao trabalho realizado no âmbito da F3M foram criadas base de 

dados para registar o controlo de horas e do trabalho realizado pelo técnico da F3M. Vejamos de 

seguida cada um dos planos:  

O Plano TIC, iniciado com um plano de 51horas, que está subdividido num plano de 25h00 e 

num outro de 26h00, este último que advém da compra dos equipamentos informáticos 

adquiridos em Maio de 2017. Da análise efetuada, apurou-se que ao longo do ano de 2017 e à 

data da elaboração do 

presente relatório, foram 

utilizadas 

49h17minutos. Restam, 

assim, 1h43minutos em 

plano, do qual ainda se 

pode usufruir. Ver 

gráfico nº 8. 

Intervenções
presenciais

Intervenções no
laboratório da

F3M

Intervenções
remotas

15

4 239:17:00
08:30 01:30

Análise ao Nº de Intervenções VS Nº de 
horas utilizadas

Nº de Intervenções Horas utilizadas

Gráfico 8 
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Ao longo do ano, foram feitas 21 intervenções pelos técnicos da F3M, das quais 15 intervenções 

foram presenciais, onde o técnico da F3M se deslocou às nossas instalações. 4 intervenções 

ocorreram no laboratório da F3M, por impossibilidade de reparação dos aparelhos informáticos 

nas nossas instalações. Já as restantes 2 intervenções, foram ligações remotas, dispensando a 

comparência do técnico nas nossas instalações. 

Assim, foi possível constatar que a maioria das intervenções (15 intervenções) ocorreram nas 

nossas instalações (intervenções presenciais), e prenderam-se com a instalação de computadores 

e respetiva configuração, bem como a instalação das principais ferramentas de trabalho, 

nomeadamente: acesso ao servidor; criação de domínios em cada computador, estabelecer o 

acesso à rede em todos os computadores que se encontram ligados ao servidor; acesso à 

impressora; instalação do Office e sistema de antivírus.  

Algumas das intervenções presenciais ocorreram também devido a problemas alheios à 

instituição, prendendo-se com a alteração da configuração da Internet ou do telefone, 

automaticamente elimina os acessos ao servidor. Para resolver este tipo de problema, foi então 

necessário solicitar a deslocação do técnico da F3M. Uma outra intervenção realizada, com 

regularidade, foi a otimização dos computadores, nomeadamente a limpeza de programas 

obsoletos ou libertação de memória do disco de modo a tornar o processador mais eficaz, ou a 

substituição de algum componente do computador como fonte de alimentação ou ventoinha, ou 

ainda, configuração de alguns programas, como é o caso do Java ou do antivírus. No total, nas 

intervenções presenciais, foram usadas 39h17minutos. 

 

No que concerne às intervenções ocorridas no laboratório técnico da F3M (4 intervenções), deram-

se quando os equipamentos necessitaram de uma reparação mais profunda, implicando a 

configuração total do software, como são os casos em que os computadores não arrancaram ou 

não iniciaram o sistema operativo.  

Neste tipo de anomalias, as causas que as originaram poderão ser inúmeras. A eficiência deste 

tipo de intervenção verifica-se, por exemplo, na possibilidade do técnico desinstalar e instalar 

novamente o sistema operativo, e efetuar ao mesmo tempo outras operações informáticas noutros 

equipamentos, não sendo essas horas debitadas no nosso plano. Nestas intervenções, foram 

utilizadas 8h30minutos. 

 

Por fim, as ligações remotas (2 intervenções) ocorreram para reparar pequenas anomalias 

técnicas em programas. Neste tipo de situações, o técnico foi capaz de efetuar a intervenção com 

sucesso, à distância. Nestas intervenções, foram utilizadas 1h30minutos. 
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Da análise ao gráfico anterior, é possível constatar que a instalação/configuração de 

computadores é a ação que requer o maior número de horas, devido à quantidade de postos de 

trabalhos que necessitam desse equipamento informático. Note-se que é fundamental assegurar 

o bom funcionamento de todos esses computadores, não só para otimizar o tratamento dos dados, 

mas também para evitar eventuais anomalias futuras.  

De salientar que cada uma das intervenções mencionadas anteriormente acrescenta um tempo de 

deslocação do técnico, que no presente contrato é de 1h10 minutos. Para rentabilizar a 

deslocação do técnico à Instituição, são agrupadas várias anomalias/diligências informáticas 

necessárias. A ideia é possibilitar que o técnico com uma só deslocação seja capaz de solucionar 

vários problemas/anomalias.     

Tal como mencionado anteriormente, foram realizadas 21 intervenções (presenciais, ligações 

remotas e intervenções em laboratório). Todavia, como se acabou de referir, o técnico numa 

deslocação consegue executar várias diligências, procedendo à resolução de 

anomalias/intervenções informáticas. Tanto que, o técnico nas suas 21 intervenções realizou 29 

diligências tendo em conta as anomalias/intervenções informáticas existentes nas diversas áreas 

da Instituição. Ver gráficos nº 9, 10, 11 e 12. 
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Gráfico 10 

 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 12 

Direção RH/MKT e
S.G.Q

GARSIS GIP Secretaria Projeto 1ª Infância

1
2

3 3

5
6

2

01:00 03:50 04:25 05:30 07:12 15:20
02:00

Análise por Àrea das Intervenções Presenciais 

Nº de Diligências Horas

Direção RH/MKT e
S.G.Q

GARSIS GIP Secretaria Projeto 1ª Infância

2

1

01:15 00:15

Análise por Àrea das Intervenções Remotas

Nº de Diligências  Horas

Direção RH/MKT e
S.G.Q

GARSIS GIP Secretaria Projeto 1ª Infância

1 1

2

01:00 02:00
05:30

Análise por Àrea das Intervenções em Laboratório 

 Nº de Diligências  Horas



 

 

5
8

 

Da leitura dos gráficos apresentados anteriormente, é possível constatar que a maioria das 

diligências realizadas ocorreram no Projeto E6G (8 diligências – 20h50minutos). O elevado 

número de diligências prende-se com o facto de este ser um novo projeto da START.SOCIAL, 

existindo inicialmente a necessidade de otimizar, configurar e reparar os computadores e 

impressora existente no espaço, em virtude de algumas anomalias entretanto reportadas. Neste 

âmbito, foram enviados 5 computadores para o laboratório da F3M. Um dos quais não teve 

reparação. Em 4 computadores foi instalado o software linux. No computador do Coordenador 

procedeu-se à formatação do processador e correção de alguns problemas de ligação. Uma vez 

que os equipamentos existentes no Projeto apresentavam muitas anomalias e alguns possuíam 

software desatualizado, foi criada uma nova infraestrutura com equipamentos informáticos novos 

e usados, o que obrigou à instalação de 7 computadores no espaço e toda a sua configuração e 

otimização, bem como à instalação das principais ferramentas de trabalho, nomeadamente, 

criação de domínios e utilizadores em cada computador, ligação da internet em todos os 

computadores e acesso à impressora. 

 

Uma segunda área onde se verificaram mais diligências foi na área de Serviços 

Gerais/Administrativos (7 diligências – 8h27 minutos), onde devido à reformulação de dois postos 

de trabalho, existiu a necessidade de proceder à instalação de computadores e respetiva 

configuração, bem como a instalação das principais ferramentas de trabalho, nomeadamente: o 

acesso ao servidor, criação de domínios e utilizadores em cada computador, ligação da internet 

em todos os computadores e acesso à impressora. Registamos ainda algumas anomalias em dois 

equipamentos informáticos, que possuem um processador antigo, que contém software Windows 

2000 ou Vista do qual o fabricante já não possui atualizações, por se tratar de produtos 

descontinuados no mercado. Uma outra intervenção teve origem em problemas externos, em que 

por nova configuração da Internet ou do Telefone efetuada pela operadora de telecomunicação, 

eliminou o acesso ao servidor. Tal obrigou à deslocação do técnico para resolver este problema. 

Temos ainda intervenções relacionadas com a configuração simplificada de programas como é o 

caso do java ou do netemprego.gov.pt, onde o técnico remotamente conseguiu solucionar o 

problema. 

 

Seguidamente, salienta-se as intervenções ocorridas na GARSIS e GIP, tendo ambas as diligências 

ocorrido com a reformulação de dois postos de trabalho, em que se verificou a necessidade de 

proceder à instalação de computadores e respetiva configuração, bem como a instalação das 

principais ferramentas de trabalho, nomeadamente: acesso ao servidor; criação de domínios em 

cada computador, e acesso à rede em todos os computadores que se encontram ligados ao 
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servidor; acesso à impressora. Uma outra intervenção ocorreu, também, devido a problemas 

externos à instituição, tendo o técnico sido solicitado para configurar o acesso ao servidor, que 

tinha sido eliminado por alteração da rede telefónica ou de internet. Temos ainda o registo de 

algumas anomalias devido à antiguidade dos equipamentos informáticos, onde os equipamentos, 

aqueciam e não permitam o arranque do computador ou devido ao software Windows 2000 ou 

Vista do qual o fabricante já não possui atualizações, por se tratarem de produtos descontinuados. 

Já as diligências realizadas na Área de Educação e 1ª Infância, foram relacionadas com a 

configuração de um programa que estava a impedir o normal funcionamento do processador, e 

ainda a configuração e otimização de um computador portátil, que apresentava sinais de 

sobreaquecimento, memória sobrelotada e em que o software por se encontrar desatualizado 

impedia o computador de executar as suas principais funções, com normalidade.    

A intervenção realizada nos Recursos Humanos, Comunicação e Marketing e Sistema de Gestão 

da Qualidade deveu-se à instalação de três postos de trabalho, onde existiu a necessidade de 

configurar os computadores à estrutura existente, bem como o acesso à impressora e internet. 

Tivemos ainda a instalação e assistência ao programa CorelDraw. No que concerne à Direção, 

existiu a necessidade de agendar uma reunião com o técnico da F3M para aferir quais os 

procedimentos necessários para a criação de um bastidor na Residência Sénior e quais os 

principais passos necessários para a sua execução.  

 

Já no que concerne ao Plano Gestão de Utentes, o plano iniciou-se com 7h, tendo sido usadas 

5h26minutos em 10 registos efetuados. A nossa função neste plano é só mesmo o controlo de 

horas, para que não exista desvio entre as horas usadas e as contabilizadas. Este plano presta 

assistência ao programa Gestão de Utentes usado maioritariamente pela secretaria. Ver gráfico 

nº 13. 
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3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

 

Sempre que rececionamos anomalias das quais não consigamos dar resposta positiva, as mesmas 

foram reportadas à Direção, com o objetivo de obter as diretrizes a seguir para se proceder à sua 

resolução. 

 

 

4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 
 

Sempre que solicitado, foram efetuadas/aplicadas as ações de melhoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.9. Encaminhar os 

pedidos solicitados quando 

a área de apoio não tem 

resposta (Serviços Gerais) 

Nº de pedidos sem resposta 

vs nº de encaminhamentos 

efetuados dentro do prazo 

estipulado de 2 dias (%) 

100% 100% 0 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.5. Implementar Ações de 

Melhoria sempre que 

solicitado pelo Gestor da 

Qualidade 

Nº de Ações de Melhoria 

solicitadas vs Nº de Ações 

Implementadas 100% 100% 0 
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RECURSOS HUMANOS  
 

 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

 
Para o equipamento social da ERPI, não foram realizadas contratações. Bem como, não foram 

realizadas candidaturas à medida estágios profissionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Contribuir para o 

aumento de receitas 

Nº de participações reais vs 

Nº de participações previstas 

por evento  
50 52 +2 

3.2. Reajustar a Estrutura de 

pessoal em função das 

necessidades 

Nº de Colaboradores de 

acordo com a legislação vs 

nº de Colaboradores 

existentes por Resposta 

Social/Serviço /Projeto 

52 * * 

Nº de contratações previstas 

vs nº de contratações 

efetuadas 

Estág. Prof. 

- 4 
0 -4 

Nº de jovens abrangidos 

pelo Programa de Férias 

Jovem+ 

8 8 0 
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6. Promover o Desenvolvimento Profissional e Pessoal dos 
Colaboradores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

6.3. Promover Ações de 

Formação de acordo com o 

plano de formação  

Nº de Ações de formação 

previstas em plano de 

Formação vs nº de 

Formações realizadas de 

acordo com o Plano de 

Formação 

100% 30 0% 

6.4. Garantir que o grau de 

satisfação dos 

colaboradores com a 

Organização 

% de avaliação de satisfação 

dos inquéritos ≥ 3 
85% 0 0 

Nº de inquéritos aplicados vs 

nº de colaboradores 
100% 0 0 

6.5. Assegurar a realização 

dos procedimentos 

necessários à Avaliação de 

Desempenho 

Nº de fichas de avaliação de 

desempenho vs nº de 

colaboradores 

38 32 6 

6.6. Aplicar os 

procedimentos necessários 

à entrega do Plano de Ação 

individual 

Nº de PAI vs nº de 

colaboradores 
52 34 18 

6.7. Promover um Bom 

Clima Organizacional  

Nº de atividades promovidas 

vs nº de atividades previstas 
3 3 0 

6.8. Promover o 

acolhimento de novos 

colaboradores vs nº de 

novos colaboradores 

Nº de manuais de 

acolhimento entregues 
20 10 -10 

Nº de horas de formação 

inicial no acolhimento vs nº 

de novos colaboradores 

4h 40h 0 
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ÁREA FINANCEIRO 
 
 
 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

 
 

 

7. Dinamizar e otimizar a área de Produção e Serviços 
 

 
No que diz respeito ao Objetivo Operacional 7.2 não foram implementados novos negócios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1.Realizar Candidaturas a 

linhas de Financiamento  

Nº de candidaturas 

Submetidas vs Nº de 

candidaturas previstas 

1 1 0 

3.2.Aumentar os resultados 

Financeiros em cada Centro 

de Custo 

Resultados operacionais de 

2015 vs Resultados 

operacionais de 2016 

> 2% com 

base  em 

2015 

* * 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

7.1. Rentabilizar o 

património Imobiliário 

Nº de alugueres realizados 

vs nº de pedidos 
6 13 +7 

7.2. Criar novas áreas de 

negócio 

Nº negócios criados vs nº de 

negócios implementados 
2 1 -1 
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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 
 

O Plano estratégico do Sistema de Gestão da Qualidade está assente em 2 Objetivos Estratégicos, 

11 Objetivos Operacionais, 16 Ações e 16 Metas. 

 

Revisto nos seguintes objetivos estratégicos; 

4) Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados; 5. Implementar o Sistema Gestão da Qualidade.   

 

A Gestão da Qualidade é um elemento fundamental para a Organização, pois envolve 

competências, funções e procedimentos, revistos nos requisitos estabelecidos para o Sistema de 

Gestão da Qualidade. Consiste na elaboração e revisão de Processos e Procedimentos, na 

facilitação da comunicação entre Colaboradores, em assegurar a aplicação dos procedimentos e 

respetivos registos, gerir o tratamento de sugestões e reclamações e analisar as Não 

Conformidades com aplicação de Ações Corretivas caso seja necessário, gerir e avaliar a eficácia 

do Programa de Gestão da Qualidade, com base na satisfação do Cliente.  

 

 

4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1.Garantir que todos os 

Colaboradores tomam 

conhecimento do 

Procedimento da 

Confidencialidade 

Nº de Colaboradores 

existentes vs Nº de 

Colaboradores que assinam a 

declaração de 

Confidencialidade 

100% 

 

100% 

 

0% 

 

4.2. Garantir a 

Confidencialidade dos 

Clientes/Utentes das 

Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos de 

acordo com os níveis de 

Confidencialidade 

Nº de Reclamações no âmbito 

da Confidencialidade 
0 0 0 

4.3.Aplicar os 

Questionários de Satisfação 

aos Clientes/utentes 

encaminhados pelas 

Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

Nº de Clientes/utentes que 

comparecem vs Nº de 

Questionários Aplicados (%) 

100% 100% 0 
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4.4.Apresentar os 

Resultados dos 

Questionários de Satisfação 

das Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

 

Taxa de questionários com 

grau de satisfação =>3 (%) 

 

85% 

 

 

91% 

 

 

+6% 

 

4.5. Implementar ações de 

melhoria nas Respostas 

Sociais/Serviços/Projetos 

 

Nº de necessidades 

identificadas vs Nº de ações 

de melhoria implementadas 

(%) 

100% 

 

100% 

 

0 

 

4.6. Gerir o procedimento 

referente à receção e 

tratamento de 

sugestões/reclamações 

cumprindo o procedimento 

 

Nº de Sugestões/Reclamações 

rececionadas vs Nº de 

Sugestões/Reclamações 

tratadas (%) 

100% 

 

100% 

 

0 

 

 

Objetivo Operacional 4.1 

A START.SOCIAL, tem uma metodologia/procedimento para a manutenção da Confidencialidade 

e para o tratamento da perda da mesma. 

Os colaboradores tomaram conhecimento do procedimento da confidencialidade através da 

declaração de confidencialidade ou contrato de trabalho. 

 

 

 

Objetivo Operacional 4.2 

Este objetivo foi concretizado, não se tendo verificado Reclamações/Não Conformidades no 

âmbito.  

 

 

Objetivo Operacional 4.3 

Foram aplicados 100% dos Questionários de Satisfação a 100% dos clientes/ beneficiários 

encaminhados pelas Respostas Sociais/Serviços/Projetos, os questionários foram aplicados nas 

creches Crescer Saudável e Vale Encantado, na Cantina Social e no GARSIS, em contexto de 

reunião, no GIP e no PAS foram aplicados no decorrer do serviço. 

Foram aplicados 178 Questionários de Avaliação da Satisfação aos clientes/beneficiários da 

START.SOCIAL. Ver gráfico nº 14. 
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Aplicação dos Questionários por Resposta Social/Serviço/Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Operacional 4.4 

Atualmente, existe uma grande preocupação por parte das Organizações em prestar um serviço 

de qualidade e diferenciado. O Cliente é a figura principal de todo o processo Organizacional, 

as suas necessidades e expectativas devem ser tomadas em conta e se possível superadas, com 

o objetivo de aumentar a satisfação do Cliente. 

É importante continuar a monitorizar e a verificar se as mudanças implementadas estão a 

possibilitar a evolução desejada, podemos fazê-lo com base no ciclo de Deming (1982), PDCA, 

Plan (planear), Do (fazer), Check (verificar), Action (atuar), permite-nos ir evoluindo e melhorando 

cada área/processo.  

 

Resultados (taxa), dos questionários aplicados a cada Resposta 

Social/Serviço/Projeto que apresentaram um grau ≥3. 
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A Taxa de questionários aplicados a todas as Respostas Sociais/Serviços/Projetos, que 

apresentaram um grau de satisfação ≥ 3 (%), foi superada, a percentagem esperada era de 

85%, foi superada obtendo o resultado de 91%.  

 

Como podemos observar no gráfico 15, a percentagem do grau de satisfação dos 

clientes/beneficiários, por Resposta Social/Serviço/Projeto, que apresentam um grau de 

satisfação de ≥3, a creche O Vale Encantado obteve um grau de satisfação de 96%, a creche 

Crescer Saudável obteve um grau de satisfação de 90%, o GARSIS – Gabinete de Atendimento 

ao Rendimento Social de Sacavém obteve um grau de satisfação 94%, o PAS – Projeto Alimentar 

Sorrisos, obteve um grau de satisfação de 96%, a Cantina Social obteve um grau de satisfação 

de 90%  e o GIP – Gabinete de Inserção Profissional obteve um grau de satisfação de 85%. Ver 

gráfico nº 15. 

 

Perante os resultados apresentados constata-se que os clientes/beneficiários da START.SOCIAL, 

apresentam um grau de satisfação de 92%, contudo a START.SOCIAL, continua a investir na 

melhoria contínua, de forma a melhorar a qualidade dos seus serviços. 

 

 

Objetivo Operacional 4.5 

Foram implementadas 8 ações de melhoria, estas ações tiveram como base as 8 reclamações 

rececionadas, tendo em conta as mesmas foram implementadas ações para reforçar os 

procedimentos Institucionais, estas ações passaram pela realização de reuniões de equipa, uma 

supervisão mais personalizada e implementação de novas estratégias de trabalho. 

 

 

Objetivo Operacional 4.6 

Todas as Sugestões/Reclamações foram rececionadas e tratadas cumprindo o procedimento e o 

prazo para receção e tratamento das mesmas, a resposta a cada sugestão/reclamação foi 

efetuada por escrito e entregue via e-mail ou em contexto de reunião, tendo sempre em conta a 

sugestão/reclamação, procurando responder de forma positiva e eficaz a cada 

sugestão/reclamação tendo como foco a melhoria continua da prestação e qualidade do serviço. 
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Nº de Sugestões/Reclamações rececionadas e tratadas de acordo com o 

procedimento para a receção e tratamento das sugestões/reclamações 

 

Gráfico 16 

 

Face às 8 reclamações rececionadas, efetuadas pelos clientes/beneficiários, 4 efetuadas no 

Formulário Institucional para o efeito e 4 efetuadas no livro de reclamações, como podemos 

observar no gráfico 16. Foram implementadas 8 ações de melhoria, com o objetivo reforçar as 

metodologias de trabalho, promovendo uma intervenção mais adequada e eficaz, com foco na 

melhoria da prestação de serviços. Ver gráfico nº 16. 

 

Foram rececionadas 3 sugestões, 2 sugestões pelos clientes/beneficiários e 1 sugestão efetuada 

por 1 colaborador, todas foram rececionadas e respondidas de acordo com o procedimento. 

 

Sugestões/Reclamações rececionadas e ratadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar no gráfico 17, 100% das Sugestões/Reclamações foram rececionadas e 

tratadas de acordo com o procedimento e dentro do prazo estipulado (15 dias consecutivos). 

Todas as sugestões foram respondidas por escrito, via e-mail ou em contexto de reunião, tal como 

referido anteriormente. Ver gráfico nº 17. 

 

Gráfico 17 
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5. Implementar o Sistema Gestão da Qualidade      
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

5.1. Garantir a 

confidencialidade dos 

dados dos utentes/clientes, 

no âmbito do Voluntariado 

Nº de reclamações 

relativamente à 

confidencialidade 

0 

 

0 

 

0 

 

5.2. Garantir o 

cumprimento do Manual da 

Qualidade na Creche 

Crescer Saudável 

Nº de não conformidades 
0 

 

0 

 

 

 

0 

 

5.3. Garantir o 

cumprimento do Manual da 

Qualidade na Creche O 

Vale Encantado 

 

Nº de Não Conformidades 

 
0 0 0 

Nº de requisitos exigidos para 

o nível C dos referenciais da 

Segurança social vs Nº de 

requisitos cumpridos (%) 

100% 98% -2% 

5.4. Implementar o Manual 

da Qualidade na 

Residência Sénior 

Nº de requisitos exigidos para 

o nível C dos referenciais da 

Segurança social vs Nº de 

requisitos cumpridos (%) 

 

100% 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

5.5. Garantir a realização 

de Auditorias 

 

Nº de Auditorias efetuadas 2 1 -1 

 

 

Objetivo Operacional 5.1 

Não existiram reclamações relativamente à quebra da confidencialidade dos utentes/clientes, 

pelos voluntários.  

 

 

 

Objetivo Operacional 5.2 

O Manual da Qualidade tem sido cumprido, tanto ao nível dos procedimentos, como ao nível 

do preenchimento dos impressos e documentação inerente aos processos chave da creche 

Crescer Saudável. 
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Objetivo Operacional 5.3 

O Manual da Qualidade tem sido cumprido, tanto ao nível dos procedimentos, como não nível 

do preenchimento dos impressos e documentação inerente aos processos chave da creche O 

Vale Encantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode ver no gráfico 18, foram realizadas 3 ações de Formação Internas, no âmbito do 

Processos Chave das creches, na Área de Educação e 1ª Infância; 1 ação de Formação 

direcionada para os Educadores Infância e 2 ações de Formação direcionadas para os Auxiliares 

de Educação. Ver gráfico nº 18. 

Requisitos/Critérios para a Certificação Nível C; Resposta Social de creche     

Não foi possível cumprir ainda todos os requisitos exigidos para o nível C dos referenciais da 

Segurança Social. Tendo havido alguns constrangimentos na execução a 100% deste objetivo, por 

situações adversas que surgiram a nível Institucional. 

 

 

Objetivo Operacional 5.4 

Este objetivo não se aplica, porque a Residência Sénior Casa da Ponte, ainda não se encontra a 

funcionar, este objetivo só poderá ser concretizado, aquando da abertura da mesma. 

 

 

Objetivo Operacional 5.5 

Foi realizada uma Auditoria Interna Documental aos Dossiers da Área de Educação e 1ª. Infância.  

Realizaram-se 8 reuniões internas e com a resposta social de creche e 7 reuniões externas no 

âmbito do Manual da Qualidade. 

Gráfico 18 
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TAXA DE EXECUÇÃO – Análise Comparativa Relativamente aos Objetivos 

Operacionais de 2016 e 2017 

 

 

 

No ano de 2016, houve uma taxa de execução dos objetivos propostos em Plano 

Estratégico/Atividades de 76%, de acordo com o gráfico 19, em 2017 houve uma taxa de 

execução dos objetivos propostos em Estratégico/Atividades de 86%, como se pode observar no 

gráfico 20. Conclui-se que no ano de 2017 houve um aumento da taxa de execução dos objetivos 

propostos (10%), relativamente à taxa de execução do Plano Estratégico/Atividades do ano 2016. 

Ver gráficos nº 19 e 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet 
100%; 5; 

56%

Objet 
97%; 2; 

22%

Objet 
60%; 1; 

11%

Objet 
0%; 1; 
11%

Taxa de Execução 2016

Objet. 
100%; 9; 

75%

Objet. 
99%; 1; 

9%

Objet. 
50%; 1; 

8%

Objet. 
NA; 1; 

8%

Taxa de Execução 2017

Gráfico 19 Gráfico 20 
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a 

VOLUNTARIÁDO 
 
 
 

1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria 

 
O Plano estratégico do Voluntariado, está assente em 4 Objetivos Estratégicos, 6 Objetivos 

Operacionais, 9 Ações e 9 Metas. 

 

Revisto nos seguintes objetivos estratégicos; 

1) Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de Igualdade de Oportunidades 

numa Dinâmica de Parceria; 2) Fomentar o trabalho em Rede com Parceiros 

Nacionais/Internacionais 4) Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados; 5) Implementar 

o Sistema Gestão da Qualidade. 

A área de Voluntariado da START.SOCIAL, estruturada e organizada, tem como base a 

experiências, a integração e formação do voluntário, de acordo com o seu perfil. A 

Organização/Instituição é o ponto de encontro para ambos, a inserção do voluntário na 

Organização permite que o mesmo adquira um aumento da experiência profissional, adquirindo 

competências no âmbito do trabalho em equipa, flexibilidade, visão de futuro, otimismo, 

compromisso e responsabilidade com o trabalho, desenvolvendo outras competências que serão 

aproveitadas na vida pessoal e profissional. 

 

A Organização, também obtém retornos significativos, não só para a imagem da mesma, que se 

torna mais credível, mas também no desencadeamento de competências dos seus colaboradores.  

Contudo a sociedade, é a maior beneficiária do trabalho do voluntário, recebendo atos de 

solidariedade. 
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Imagem 1 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.1. Dinamizar a Área do 

voluntariado 

 

Nº de Voluntários inscritos 10 8 -2 

Nº de Voluntários 

inseridos/envolvidos nas Áreas 

Institucionais/Projetos/Serviços 

4 7 +2 

Nº de Voluntários envolvidos 

em ações 
6 4 -2 

 

Objetivo Operacional 1.1 

A Área de Voluntariado, no ano 2017 teve 8 voluntários inscritos, alcançámos menos 2 voluntários 

do que o previsto em Plano de Atividades, foram integrados 7 voluntários, nas seguintes 

áreas/serviços/projetos; Projeto Esperança e Comunicação e Marketing. 

Dos 7 voluntários integrados, 4 participaram em ações/eventos, 2 voluntários participaram na 

ação de limpeza do bairro, integrada na atividade “Cuidar o Mocho” promovida pelo Projeto 

Esperança; 1 voluntário participou no evento Km`Solidários, promovido pela área de 

Comunicação e Marketing, 1 voluntário participou na Gala do Escolhas (figuras 1 e 2), ganhando 

o prémio de mérito na categoria de Voluntário do Ano, na GALA ESCOLHAS_2017. Candidatura 

realizada com sucesso pela área de Voluntariado. 

Prémio que muito nos orgulha. Ver imagem nº 1. 
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 Imagem 2 

 Objetivo Operacional 1.2 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

1.2 Promover ações (in) 

Formação/esclarecimento 

no âmbito do 

Voluntariado 

Taxa de Voluntários 

abrangidos 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

                                                                                                                                                                          

Foram realizadas 8 sessões de (in) Formação no âmbito do Voluntariado, 8 sessões individuais, 

nestas sessões pretende-se apresentar a Organização aos Voluntários situar os mesmos na área 

de Voluntariado no Organograma Organizacional, informar como esta funciona, qual o papel do 

Voluntário na Organização. 

 

 

 

2. Fomentar o trabalho em Rede com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

2.1 Estabelecer Parcerias 

no âmbito do 

Voluntariado 

Nº de Parcerias realizadas 

no âmbito 
1 3 +2 

 

Foram estabelecidas 3 parcerias informais, no âmbito do Voluntariado; 

1) Team target Renegade, dinamização de aulas de Kickboxing no Projeto Esperança 

E6G, esta parceria permitiu-nos trazer mais jovens para o Projeto, devido ao interesse 

que desenvolveram. Ver imagem nº2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7
5

 

2) Romare Bearden Foundation EUA, Workshop de pintura/arte, realizado nas férias de 

verão no Projeto Esperança E6G, este workshop trouxe alguns novos conhecimentos 

e técnicas de pintura/arte, para as crianças dos 6 aos 12 anos. Ver imagem nº3. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

3) Movimento Música uma Missão, ensaios de Gospel, no Projeto Esperança E6G, 

direcionados para toda a comunidade, teve como objetivo a participação num coro 

com 100 vozes. Ver imagem nº4. 

 

Podemos ver nas imagens abaixo as atividades realizadas no âmbito das parcerias acima 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 

Imagem 4 
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4. Melhorar a qualidade dos serviços prestados  
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1. Realizar ações de 

voluntariado, com o objetivo 

de melhorar a Qualidade dos 

serviços prestados 

Nº de 

Áreas/Serviço/Projetos 

que necessitam de 

Ações de Voluntariado 

vs Nº de Ações 

Realizadas 

2 3 +1 

 

Foram realizadas 3 ações. Elaboração de cartazes e divulgação nas redes sociais da necessidade 

de Voluntários. 2 Ações - Área Inserção Social e Profissional (apoio alimentar) e 1 ação - Projeto 

Esperança (apoio escolar). 

 

 

Nas Imagem 5 e 6 podemos observar os dois 

cartazes realizados, para divulgar nas redes 

sociais a necessidade de voluntários para a área 

de Apoio Alimentar, em dois momentos 

diferentes. Nesta área foi inserido 1 voluntário. 

Fazendo uma avaliação global da taxa de 

concretização do plano estratégico/ atividades, 

3 objetivos foram cumpridos a 100%, 2 objetivos 

superaram o resultado esperado. Ver imagens 

nº 5 e 6.  

 

 

 

Imagem 5 Imagem 6 
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Nas imagens 7 e 8 podemos observar os 

dois cartazes que foram realizados para 

divulgar nas redes sociais a necessidade de 

voluntários para o apoio escolar no Projeto 

Esperança.  

Nesta área foram inseridos 3 voluntários. 

Foi inserido mais um voluntário no Projeto 

Esperança, para apoiar as atividades 

realizadas com as crianças e jovens do 

Projeto. Ver imagens nº 7 e 8. 

 

 

 

5. Implementar o Sistema Gestão da Qualidade   
 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

5.1. Garantir o 

cumprimento dos 

procedimentos definidos 

para a Área de 

Voluntariado de acordo 

com o Manual da 

Qualidade (Voluntariado) 

Nº de Não conformidades 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5.2. Rececionar, integrar, 

acompanhar e avaliar os 

Voluntários inseridos nas 

áreas/serviços 

Nº de Receções vs Nº 

Integrações 
100% 100% 0 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 Imagem 8 
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TAXA DE EXECUÇÃO – Análise Comparativa Relativamente aos Objetivos 

Operacionais de 2016 e 2017 
 

 

 

No ano de 2016, houve uma taxa de execução dos objetivos propostos em Plano 

Estratégico/Atividades de 100%, de acordo com o gráfico 21, em 2017 houve uma taxa de 

execução dos objetivos propostos em Estratégico/Atividades de 93%, como se pode observar no 

gráfico 22. Conclui-se que no ano de 2017 houve uma diminuição da taxa de execução dos 

objetivos propostos (7%), relativamente à taxa de execução do Plano Estratégico/Atividades do 

ano 2016. Ver gráficos nº 21 e 22. 

 

 

 

A Área de Desenvolvimento Organizacional efetivou duas Candidaturas de 

Projetos Nacionais e Internacionais; 
  

Candidaturas Nacionais Candidaturas Projetos Internacionais 

Candidatura IPDJ – Programa Nacional 

Desporto para Todos 

Candidatura Gulbenkian – Implementação 

de 2 salas de Jardim de Infância na Guiné 

Bissau. 

 

 

 

 

 

Objetivo
s 100%; 
6; 100%   

Taxa de Execução

Objet. 
100%; 6; 

75%

Objet. 
80%; 1; 

12%

Objet. 
67%; 1; 

13%

Taxa de Execução

Gráfico 22 Gráfico 21 
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Parcerias realizadas Projetos Internacionais 

AIDGLOBAL ALFALIT e Mãos de Vida 

“Urbagri4women – Práticas inovadoras e 

iniciativas urbanas no campo da 

agricultura para a promoção da 

integração de mulheres migrantes na 

sociedade de acolhimento”. 

Implementação de 2 salas de JI na Guiné 

Bissau. 

Educação Pré-escolar, um desafio na Guiné 

 

A Área de Desenvolvimento Organizacional, apesar de não constarem no Plano 

Estratégico/Atividades da Área de Desenvolvimento Organizacional, os Programas Férias Jovem 

+ e a Bolsa 2 WIN, são programas dinamizados pela Área de Desenvolvimento Organizacional.  

 

 

 

Programa Férias Jovem + 

 

O Programa Férias Jovens+, promovido pela START.SOCIAL – Cooperativa Sócio - Educativa para 

Desenvolvimento Comunitário, destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 

24 anos, que possuam o 3º ciclo do ensino básico concluído. 

 Desenvolver competências pessoais, sociais, profissionais e relacionais em contexto laboral; 

 Proporcionar aos jovens o primeiro contacto com o mercado de trabalho; 

 Incentivar a participação ativa dos jovens na procura de oportunidades, facilitando a tomada 

de decisão em futuras escolhas vocacionais/profissionais; 

 Facilitar a futura integração no mercado de trabalho; 

 

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.  

Ver imagem nº 9.  

 

 

 

 

 

 
Imagem 9 Gráfico 23 
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No ano de 2017, de acordo com o gráfico 23, foram rececionadas 11 candidaturas, efetuadas 12 

entrevistas, tendo sido selecionados 9 jovens, que foram integrados nas Áreas de Educação e 1ª 

Infância e Serviços Gerais/Administrativos. Um dos jovens não foi selecionado e outro não 

compareceu à entrevista. Ver gráfico nº23. 

 

Os jovens foram distribuídos por dois turnos como podemos observar na Imagem 10. Ver imagem 

nº10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os processos foram concluídos, realizaram-se duas sessões de Formação inicial, realizou-

se o processo de acolhimento e integração, composto pela receção dos jovens, entrega e leitura 

do Manual de Acolhimento, entrega do cartão de identificação e T-shirt do Programa, 

apresentação da Instituição, procedimentos e normas do Programa, apresentação presencial das 

diferentes respostas sociais/serviços/projetos Institucionais, para apresentação dos colaboradores 

e chefias. 

 

No último dia do Programa é realizada uma avaliação do jovem, pelo Coordenador responsável 

da área de integração do jovem, é realizada também uma autoavaliação efetuada pelo jovem. 

 

Por fim é entregue um Diploma de Participação a cada jovem com o nº de horas que realizou no 

Programa Férias Jovem+. 

 

Imagem 10 
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O Programa foi concretizado com sucesso, concretizando todo o processo inerente às fases de 

seleção, admissão, integração e avaliação. Ver gráfico nº 24. 

 

 

 

BOLSA 2WIN 

 
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  

  

 

 

 

 

Gráfico 24 

Imagem 11 
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 Este Programa foi implementado em 2017 e integrou 1 jovem em mestrado, como podemos 

observar na Imagem 11, na Área da Matemática Aplicada, em educação do 3º ciclo e Secundário. 

Ver imagem nº11. 

 

Reuniões realizadas pela Área de Desenvolvimento Organizacional 

 

Diretor Geral 12 

Sistema Gestão da Qualidade 8 

Coordenação 7 

Marketing 31 

Voluntariado 6 

Conselho Geral AEEG 2 

Coordenação do Projeto Esperança E6G 15 

Equipa Projeto Esperança E6G 28 

Outras Entidades (IPDJ, CPCJ, CMLoures, Passo a Passo, Cruz V, etc) 13 

AIDGLBAL 5 

Outras 2 

Total 129 
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Gráfico 25 

COMUNICAÇÃO E MARKETING   
 
 
 
O Plano Estratégico da equipa de Comunicação e Marketing referente ao ano de 2017 

comportava 4 Objetivos Estratégicos, subdivididos em 9 Objetivos Operacionais. Por sua vez, estes 

objetivos compreenderam 12 Metas e 31 Ações. Ver gráfico nº 25 e 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 26 
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Através da análise dos gráficos anteriores, podemos concluir que 58% dos Objetivos 

Operacionais/Metas foram concluídos a 100%. Já 17% dos Objetivos Operacionais/Metas tiveram 

uma taxa de execução que variou entre 99% e os 50%. Por último, 23% dos Objetivos 

Operacionais/Metas obtiveram uma taxa de execução inferior a 50%.   

 

2. Fomentar o trabalho em Rede com Parceiros Nacionais e 

Internacionais 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

2.1. Consolidar a 

presença da Organização 

na Comunidade 

Nº de Eventos realizados vs 

Nº de Eventos previsto 
3 4 +1 

 

A START.SOCIAL apenas participou num Evento promovido pela Comunidade, no caso, o 

CertameMulticool. Apesar de terem surgido convites para outros Eventos, não nos foi possível 

responder positivamente aos mesmos. Além disso, a START.SOCIAL promoveu dois Eventos e uma 

Campanha, concretamente: Evento Km’Solidários, promovido em parceria com 4 Instituições 

situadas na União de Freguesias de Stº António dos Cavaleiros e Frielas, tendo ainda realizado o 

Arraial da Start.Social. a START.SOCIAL promoveu e apoiou uma ação de recolha de bens a favor 

das famílias. Ver imagem 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 12 
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3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Contribuir para o 

aumento de receitas 

Valor total da receita 

angariada vs Valor total 

previsto 

2.105,00€ 1.644,03 -460,98 

700,00€ 976,29 +272,29 

3.2. Contribuir para o 

aumento de doações 

Valor total da receita 

angariada vs Valor total 

previsto 

4.100,00€ 4.821,04€ +721,04€ 

Nº de candidaturas 

realizadas vs Nº de 

candidaturas previstas 

2 2 0 

 

 

Objetivo Operacional 3.1. 

No que concerne ao Objetivo Operacional 3.1, foram propostas quatro ações/eventos, 

nomeadamente: Venda de Garagem, Km’Solidários, CertameMulticool e Arraial da START.SOCIAL. 

Do plano inicial, apenas não se ter realizado o evento Venda de Garagem. Para além dos eventos 

em cima referidos, há a acrescentar a Campanha de Recolha de bens alimentares. Em resultado dos 

eventos organizados, foi angariado o valor total de 1.644,04€. Ver gráfico nº 27. 

 

 

Gráfico 27 
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Apesar do Evento Venda de Garagem não se ter realizado, o gráfico anterior permite-nos observar 

que o Evento CertameMulticool não gerou qualquer receita, uma vez que a nossa participação se 

centrou ao nível da promoção de um atelier de atividades para crianças. No que diz respeito à verba 

angariada com o Evento Km’Solidários e Arraial da START.SOCIAL, podemos constatar que o valor 

final acabou por ser superior ao esperado. 

 

Dos Eventos promovidos pela Start.Social temos de salientar o carácter inovador do evento 

Km´Solidários e ainda o sucesso do Arraial da Start.Social.  

O evento Km´Solidários, já vai na sua 4ª edição e é promovido em parceria com outras 4 Instituições. 

A iniciativa visou a angariação de fundos a favor de 5 projetos sociais. De destacar o papel 

importante dos 8 Sponsores que se associaram a esta causa, no caso: União de Freguesias de Stº 

António dos Cavaleiros e Frielas, Câmara Municipal de Loures, Panrico, VivaFit, Vaz Constrói, 

Farmácia de Stº. Antº. dos Cavaleiros, Café da Quinta do Conventinho e PSP de Loures, os quais, 

todos em conjunto, desempenharam 

um papel muito importante para a 

concretização do Evento. Futuramente 

pretendemos, por um lado, envolver 

mais Instituições e aumentar o número 

de participantes no Evento, e por outro, 

profissionalizar ainda mais o nível 

organizativo do mesmo por forma a que 

seja possível ultrapassar a receita 

alcançada no ano de 2017. Ver 

imagem nº13. 

 

Este evento teve ainda destaque no Jornal Noticias 

de Loures, onde tivemos um anúncio publicitário, 

formato, rodapé na edição de Abril. Esta publicação 

possui muita visibilidade, uma vez que o jornal 

Noticias de Loures é distribuído juntamente com a 

edição do Jornal Expresso. Ver imagem nº14. 

 

Imagem 13 

Imagem 14 
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O Arraial da START.SOCIAL, foi um evento que superou todas as espectativas. O evento teve a 

duração de 2 dias, ao contrário do sucedido no ano de 2016, que se prolongou por 3 dias. 

Acreditamos que a redução do n.º de dias, influenciou o valor angariado.  

Toda a organização do evento, baseou-se em proporcionar aos novos visitantes experiências e muito 

divertimento, para tal, foram criadas seis zonas/áreas de interesse, nomeadamente:  

 Área da alimentação, composta por uma tasquinha com saborosas comidas e bebidas 

frescas;  

 Área de bar, onde eram servidos fantásticos gins e cocktails;  

 Espaço infantil, que fez as delícias dos mais pequenos, no qual as crianças podiam brincar 

num grande castelo insuflável, fazer pinturas faciais e dar largas à imaginação através de 

desenhos;  

 Palco, em cada um dos dias tínhamos uma banda diferente a atuar ao vivo e a animar o 

público; 

 Por fim, as barraquinhas de comércio, onde eram vendidos diversos produtos. Para tal, 

participaram a barraquinha dos doces tradicionais, a barraquinha dos Sonhos e da 

Quermesse. Há ainda a registar a barraquinha do Club de Motards de Stº António dos 

Cavaleiros, que aceitou o nosso convite em participar neste arraial, bem como a Nissan 

Loures que tinha um carro exposto no espaço. Outra das novidades da edição foi a realização 

de alguns leilões de artigos junto do público. 

De salientar ainda o importante papel desempenhado pelos 39 Sponsores/Patrocinadores locais, 

oriundos das mais diversas áreas desde comerciantes de carne, pastelarias, fruta e legumes, 

bebidas/refrigerantes e, ainda, de todas as Entidades que colaboraram connosco ao longo processo 

de licenciamento do Evento, tais 

como a Câmara Municipal de 

Loures, a Divisão de Policia de 

Loures, União de Freguesias de Stº 

António dos Cavaleiros e Frielas, a 

Vás Constrói, entre outros. Com o 

contributo de todos os Sponsores foi 

possível realizar um Evento que tanto 

nos orgulha e que foi um sucesso 

tanto ao nível da adesão da 

comunidade, como de valor 

angariado. Ver imagem nº15. 
Imagem 15 
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É de salientar que este Evento teve ainda destaque no Jornal Noticias de Loures, onde tivemos 

um anúncio publicitário, formato, rodapé na edição de Abril. Esta publicação possui muita 

visibilidade, uma vez que o jornal Noticias de Loures é distribuído em conjunto com a edição 

do Jornal Expresso.  

Por outro lado, assinala-se a Campanha de Recolha de alimentos a favor das famílias 

apoiadas pela Instituição, onde foram angariados vários produtos alimentares. Ver imagem 

nº16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à última meta do objetivo operacional 

3.1., a angariação de receita através da realização de 

Campanhas, há a destacar duas iniciativas: Consignação 

do IRS e Campanha Arredonde a sua mensalidade, as 

quais registaram uma taxa de execução de 100%. Ver 

imagem nº17 e gráfico nº28. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 28 

Imagem 17 
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O valor angariado com a campanha Arredonde a sua mensalidade foi de 475,64€. Relativamente 

à Campanha de Consignação do IRS, o valor conseguido foi muito semelhante ao alcançado no ano 

transato, que foi de 500,65€. De reforçar o papel dos colaboradores que se encontram na Secretaria, 

que vão apelado e relembrando os Pais da Campanha. Deste modo, a taxa de execução encontra-

se nos 100%. 

De salientar que a campanha "Consignação do IRS" teve ainda destaque no Jornal Noticias de Loures, 

onde tivemos um anúncio 

publicitário, formato, 

rodapé na edição de Abril. 

Esta publicação possui 

muita visibilidade, uma vez 

que o jornal Noticias de 

Loures é distribuído com a 

edição do Jornal Expresso. 

Ver imagem nº18. 

 

 

 

 

Objetivo Operacional 3.2. 

Este objetivo possui duas metas. A primeira refere-se ao aumento da receita através de pedidos de 

patrocínios e doações, ao passo que a segunda é referente ao número de candidaturas a projetos e 

prémios realizadas.  

No que concerne à primeira, esta foi cumprida a 100% e obtivemos 4.821,04€ através de 52 

doações/patrocínios. Vejamos alguns dos patrocinadores: os comerciantes de Stº António dos 

Cavaleiros e Loures (Doce Margarida, Talho o Martins, Talhos Grupo Vanr, Pastelaria Didu, Pastelaria 

Infantado, Unipão, Pastelaria Louripan entre outros), a Vaz Construi, a Associação Luiz Pereira da 

Motta, a Farmácia de Stº António, VivaFit de Stº António, Nova Arte, Noticias de Loures, a Epal, a 

Panrico, a Câmara Municipal de Loures, à Divisão de Policia de Loures, entre outros. 

Os resultados obtidos só foram possíveis através do contacto estabelecido com o comércio local e 

com as empresas através de ofícios, onde obtivemos 52 respostas positivas aos 78 ofícios enviados.  

Imagem 18 
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Assim, no total obtivemos 52 empresas a colaborar com a START.SOCIAL, das quais todas receberam 

uma carta de agradecimentos por se juntarem a nós.  

Já no que diz respeito à segunda meta, esta foi executada a 100%, uma vez que foram realizadas 

duas candidaturas, uma à Frota Solidária do Montepio e uma segunda ao Prêmio António Sérgio. 

Ver imagem nº19. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dinamizar e otimizar a área de Produção e Serviços 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

7.1. Rentabilizar o 

património Imobiliário 

Nº de empresas contactadas 

vs nº de empresas previstas 

a contactar 

3 0 -3 

7.2. Criar peças e 

ferramentas solicitadas 

pelos novos negócio 

Nº de Ações de 

Comunicação Desenvolvidas 

vs Nº de ações de 

comunicação previstas 

2 7 +5 

 

Objetivo Operacional 7.1. 

No que concerne a este Objetivo o mesmo não foi concluído, devido a problemas externos à equipa 

de Comunicação e Marketing, uma vez que o espaço outdoor deixou de fazer parte do patrónimo 

imobiliário da START.SOCIAL. 

 

 

 

 

Imagem 19 
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Objetivo Operacional 7.2. 

No que concerne à criação de peças e ferramentas para os novos 

negócios, foram atualizados alguns impressos e documentos para o ano 

de 2017, nomeadamente: Regulamento Interno, Ficha de Inscrição, 

Termos de Responsabilidade, Folha de Orçamento, ficha de descrição de 

serviços (enviada para os serviços gerais) cartaz/folheto. Foi ainda criado 

o questionário de satisfação com o objetivo de aferir o grau de satisfação 

dos clientes, bem como aferir os pontos que requerem melhoria. Deste 

modo, e da análise aos questionários, podemos perceber que o grau de satisfação ≥ 4 é de 94%.  

Ao longo de 2017, foram realizadas 13 festas, todas elas nas Instalações da Creche “O Vale 

Encantado”. O que permitiu angariar 1.500,00€.  

 

 

8. Promover a Imagem da Instituição 

 

Objetivo Operacional 8.1. 

O manual de Comunicação Institucional encontra-se atualizado de acordo com os processos 

implementados ao longo de 2017. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1 Atualizar e uniformizar 

as práticas e processos 

comunicativos integrados 

Nº de atualizações efetuadas 

Vs Nº atualizações total (%) 100% 100% 0 

8.2 Divulgar a Imagem da 

Instituição 

Nº de eventos realizados vs 

Nº de Eventos previstos 
3 1 -2 

Nº de ações de promoção 

de comunicação Vs nº de 

ações de comunicação 

previstas (%) 

100% 80% -10% 

8.3. Envolver o Tecido 

Empresarial e Social 

Nº de Pedidos efetuadas Vs 

Nº de pedidos rececionados 

(%) 

100% 100% 0 

8.4. Atualizar a Identidade 

Corporativa da Instituição 

Responder a 100% das 

solicitações (%) 
100% 100% 0 
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Objetivo Operacional 8.2. 

No que concerne à divulgação da imagem institucional estavam previstos três Eventos, 

nomeadamente: Aniversário da START.SOCIAL, Inauguração da Residência Sénior e Dia de Portas 

Abertas. Dos eventos previstos, apenas realizamos o Aniversário da START.SOCIAL. A inauguração 

da Residência Sénior não se concretizou por motivos externos à Equipa de Comunicação e Marketing, 

o mesmo sucedendo com o Evento Dia de Portas Abertas que só fará sentido após a Inauguração da 

Residência Sénior.  

Sobre a realização do Evento Comemoração do Aniversário da START.SOCIAL, foi realizado um 

Brunch ao fim do dia, para o qual todos os colaboradores da Instituição foram convidados a estarem 

presentes. Foi um fim de tarde pautado com muita animação e partilha, onde os colaboradores 

foram desafiados a participar no Quiz Colaborador 16 anos, no qual foram testados os seus 

conhecimentos em relação aos 

vários momentos históricos e 

marcantes da START.SOCIAL. Foi 

sem dúvida um momento muito 

descontraído, onde juntos 

parabenizamos a Instituição.  

Assim, como apenas foi 

realizado este Evento, a taxa de 

execução deste objetivo ficou nos 

33%. Ver imagem nº20.  

 

No que diz respeito à segunda meta, a taxa de execução foi de 80% uma vez que a Instituição não 

possui Site, o que torna impossível a atualização do mesmo. Todavia, a Equipa de Comunicação e 

Marketing encontrou em contacto com várias empresas com o objetivo de aferir condições, 

orçamentos e metodologias de funcionamento das plataformas digitais. As restantes ações foram 

executadas a 100%, como poderemos analisar no próximo gráfico. Ver gráfico nº29. 

Imagem 20 
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Gráfico 29 

 

No que concerne ao registo fotográfico de atividades Institucionais, estas foram todas registadas pela 

equipa. Já o registo fotográfico das atividades realizadas pelas Áreas/Respostas Sociais/Projetos, 

foram efetuadas sempre que a Diretora Técnica ou Coordenador/a solicitou à equipa. 

De salientar o crescimento da página da START.SOCIAL, em dezembro de 2016, verificando-se um 

aumento de +323 ao número de seguidores que se situava em 1.070. Assim, à data de realização 

deste relatório o número de GOSTOS era de 1.393, e o número de seguidores de 1.377. A diferença 

entre o número de gosto e de seguidores, prende-se com o facto do utilizador poder gostar da página 

mas não querer seguir a página, ou seja não 

receber as atualizações nem os feed de notícias 

da página. Segundo um estudo realizado pelo 

Facebook, alguns utilizadores não gostam de 

receber feed nas notícias, motivo pelo qual não 

seguem páginas ou amigos. Ver imagem nº21. 

 

 

A nossa página, na sequência do rebranding da Instituição, sofreu algumas retificações, 

nomeadamente na sua denominação, tendo sido solicitado ao administrador do Facebbok a 

permissão para alteração da denominação, a qual nos foi concedida.  

O Facebook, tem sido um meio habitual de contacto utilizado pela comunidade para obter 

informações relativas a inscrições/reinscrições das creches ou pedidos sobre qual o procedimento a 

adotar para submeterem a sua candidatura.  
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Assim, em resposta a todos os pedidos de informação referentes a Inscrições/ Reinscrição, 

facultávamos a morada, horário e contacto telefónico da secretaria da Creche em questão. 

Já no que diz respeito aos pedidos de 

informação relativo ao envio de 

candidaturas, facultávamos o e-mail da área 

dos recursos humanos.   

Em média, o tempo de resposta às 

mensagens enviadas via Facebook, situou-se 

em 1 dia. Ver gráfico nº30. 

  

 

No que concerne ao perfil dos nossos seguidores é maioritariamente composto por mulheres, onde 

32% encontram-se na faixa etária entre os 25 e os 34 e 24% cuja faixa etária é de 35 aos 44 anos. 

Os principais seguidores são de Portugal, principalmente dos distritos de Lisboa, Loures e Odivelas 

e também do Brasil e Reino Unido. Ver gráfico nº 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Fans  Cidade Fans  Língua Fans 

Portugal 1313  Lisboa, Distrito de Lisboa 457  Português (Portugal) 1283 

Reino Unido 17  Loures, Distrito de Lisboa 375  Português (Brasil) 44 

Brasil 15  Odivelas, Distrito de Lisboa 72  Inglês (EUA) 22 

França 7  Sintra, Distrito de Lisboa 38  Inglês (Reino Unido) 19 

Suíça 5  Mafra, Lisbon District 28  Francês (França) 7 

Estados Unidos da 
América 

4  Vila Franca de Xira, Distrito de 
Lisboa 

26  Russo 4 

Angola 3  Amadora, Distrito de Lisboa 24  Romeno 2 

Alemanha 3  Leiria, Distrito de Leiria 17  Italiano 1 

Espanha 3  Torres Vedras, Distrito de Lisboa 17  Alemão 1 

Bélgica 2  Almada, Distrito de Setúbal 13  Espanhol 1 

14

12
11

12

13

14

Solicitação de Informações
relativas às Inscrições

Solicitação de Informações
relativas ao envio do CV

Tipologia de mensagens 
rececionadas via Facebook 

Gráfico 30 

Gráfico 31 
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Objetivo Operacional 8.3. 

Estavam previstas 3 ações, nomeadamente: Ação de Charme, Solicitação de pedidos de Bens 

mediante as necessidades das Respostas Sociais/Serviços/Projetos e Solicitação de pedidos de 

Patrocínios atendendo às necessidades. Este objetivo teve uma taxa de execução de 100%. 

A ação de charme é uma iniciativa que pretendeu presentear os Patrocinadores/Mecenas/Sponsors 

que ao longo de 2017 colaboraram de alguma forma com a Instituição. Este ano a lembrança 

entregue consistia num postal de natal criado por uma Criança do Projeto Escolhas E6G, um postal 

com a imagem do projeto/evento ou ação apoiada 

pelo Patrocinadores/Mecenas/Sponsors, uma caneta 

e um saco de pano. Esta ação foi realizada para 52 

Patrocinadores/ Mecenas/Sponsors. 

A todos os Patrocinadores/Mecenas/Sponsors foi 

enviado um email de boas festas. Todas as Respostas 

Sociais/Serviços e Projetos rececionaram o postal de 

natal, a fim de enviarem o mesmo a todos os seus 

parceiros. Ver imagem nº 22. 

No que se refere à solicitação de patrocínios por parte das Respostas Sociais/Serviços e Projetos 

recebemos 4 solicitações, ambas da área de Educação e 1ª 

Infância, onde nos foi solicitado 4 pedidos de autocarro 

escolar. Todos os pedidos foram efetuados, todavia, só 

obtivemos resposta positiva a 3 desses pedidos. Ambas as 

solicitações foram efetuadas junto da Associação Luiz 

Pereira da Motta. Ver imagem nº 23. 

 

Objetivo Operacional 8.4. 

No que concerne ao último objetivo operacional 

foi obtida uma taxa de execução de 100%, uma 

vez que o Manual de Visual encontra-se 

atualizado e todas as suas normas foram 

aplicadas. Já no que diz respeito à criação e 

formatação de documentação, foram criados 29 

novos documentos e formatados 31 documentos. 

Ver gráfico nº 32. 

Imagem 23 

Imagem 22 
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PROJETO ESPERANÇA E6G 

 

Os dados em análise referem-se ao segundo ano de implementação do Projeto Esperança E6G na 

Urbanização Terraços da Ponte, em Sacavém. Centrada em três eixos prioritários de intervenção, a 

análise incidiu sobre a realização de 22 atividades, distribuídas entre as 3 medidas do Programa 

Escolhas (Medida I, IV e V). Estas 3 medidas correspondem a 3 objetivos operacionais do Plano 

Estratégico que concorrem para o primeiro Objetivo Estratégico da instituição (Promover o 

Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de 

Parceria). 

 

Para responder ao primeiro objetivo operacional (Medida I), que visa a Promoção do Sucesso Escolar, 

dinamizámos as seguintes atividades: “Ativa-Te”, “Em/caminho”, “Entrelaços”, “Explica-Lá”, 

“Mediação Escola /Rua”, “Novos Horizontes” e “Trilhar Trilhando”. De igual modo, para o segundo 

objetivo operacional (Medida IV), que visa a Promoção da Inclusão Digital desenvolvemos as 

seguintes: “CID Escola”, “CID Jornalismo”, “CID Uso Livre”, “TIC Formação Inicial”, “TIC Formação 

Específica” e “Verão Digit@l”). Para o terceiro objetivo operacional (Medida V), que visa o Apoio ao 

Empreendedorismo e a Capacitação Juvenil, as atividades: “Arriscas”, “Cuidar o Mocho”, “Equipa-

Te”, “Empower Jovem”, “Fábrica D’Ideias”, “Jovem +”, “Som Positivo”, “URBANAR-TE” e “Jornadas 

D’Amizade”.  

 

Em 2017, o projeto abrangeu 764 participantes (ver gráfico nº1), dos quais100 participantes diretos 

(13,09%) e 664 participantes indiretos (86,91%). Foram envolvidas 589 crianças e jovens (77,09%), 

116 familiares (15,18%) e 59 outros 

adultos (7,72%) entre voluntários, outros 

residentes do bairro e técnicos de entidades 

parceiras. Do total de participantes, 427 

(55,89%) eram do género masculino e 337 

(44,11%) do género feminino. O nível 

global de participação excedeu o previsto 

em candidatura para este ano (435) em 

76%. Ver gráfico nº33. 
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1. Promover o Desenvolvimento Comunitário e o Reforço de 

Igualdade de Oportunidades numa Dinâmica de Parceria. 
 

1.1. MEDIDA I – Promover o Sucesso Escolar e Formativo 

 

Análise do resultado do Objetivo Operacional 1.1 

No concernente ao envolvimento das crianças e jovens da Urbanização Terraços da Ponte em 

atividades de promoção do sucesso escolar e corresponsabilização educativa, a meta prevista foi 

superada, pois do total de participantes 724 abrangidos, 175 participantes estiveram envolvidos em 

20 ou mais sessões de atividades da Medida I. Este resultado ultrapassou a meta prevista em 59%. 

As atividades que mais contribuíram para a superação deste indicador foram:“Explica-Lá” (apoio ao 

estudo); “Ativa-te” (ocupação de tempos livres) ministradas aos alunos do 1º ciclo durante os cinco 

dias úteis da semana, bem como as sessões “Mediação Escola/Rua” (mediação escolar e no bairro), 

pelo nº de participantes crianças abrangidas. Os participantes mais regulares nas atividades do 

projeto foram os alunos os alunos do 1º e 2º ciclo. 

  

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

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. 

Número de crianças, jovens 

e familiares que estiveram 

envolvidos em pelo menos 

20 sessões de atividades de 

promoção do sucesso 

escolar/corresponsabilização 

educativa. 

110 175 (159%) 
+65 

(59%) 
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Ações  Indicadores  Meta  Executado  Desvio  

1.1.1. Promover o sucesso 
escolar.  

Número de crianças e jovens 
que participaram em pelo 

menos 60 sessões da 
atividade “Explica Lá” e 
"Ativa-te" por ano letivo, 
tendo transitado de ano. 

50  54 (108%)  +4 (8%)  

1.1.2. Promover a 
corresponsabilização dos 
pais no processo educativo.  

Número de encarregados de 
educação que participaram 
por iniciativa própria ou por 

convocatória, em pelo 
menos 5 sessões das 

atividades “Entrelaços” e 
“Mediação Escola/ Rua” e 

“Trilhar Trilhando”, por ano 
letivo.  

40  35 (87,5%)  
-5  

(-12,5%)  

1.1.3. Promover a 
integração em escola, 
emprego e formação.  

Número de crianças, jovens 
e familiares (re) integrados 

em escola, formação 
profissional ou em cursos de 

qualificação profissional, 
após ter participado em pelo 

menos, uma sessão da 
atividade “Em/caminho” ou 

"Novos Horizontes".  

25  51 (204%)  
+26 

(104%)  

 

Análise dos resultados das ações da Medida I 

Ação 1.1.1.  

Das 54 crianças e jovens que reuniram o critério de ter participado em pelo 

menos 60 sessões das atividades “Explica-Lá” e “Ativa-te”, 47 transitaram de ano 

e 7 reprovaram. Além destas, outras 10 Crianças e jovens participaram em 41 a 

57 sessões, tendo frequentado o projeto apenas durante 1 ou 2 períodos letivos 

(destas, 7 transitaram de ano, 1 reprovou e 2 deixaram de residir no bairro). 

Assim sendo, superámos a meta em 8%.  

Ação 1.1.2.  

Dos 79 Encarregados de Educação (EE) e 27 familiares envolvidos em atividades 

de corresponsabilização educativa, 28 reuniram o critério. Além destes, 7 EE, 

fizeram-se representar por outros familiares em algumas reuniões (a soma das 

presenças é igual ou superior a 5). Assim sendo, não conseguimos atingir a meta, 

ficando 12,5% aquém do esperado.  

Ação 1.1.3.  

Com a consolidação da intervenção, este ano tivemos um aumento da procura 

por parte dos jovens da comunidade e concretizámos: 8 integrações em educação 

(5 em escolas, 1 em Colégio de Educação Especializada e 2 em Ensino 

Universitário); 14 integrações em formação profissional e 29 integrações em 

emprego. Superámos a meta em 104%  
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1.2. MEDIDA IV – Promoção da Inclusão Digital 

Objetivos Operacionais  Indicadores  Meta  Executado  Desvio  

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.  

Número de crianças, jovens e 

familiares que frequentaram 

pelo menos 12 sessões de 

atividades de inclusão 

Digital, por ano.  

70 50 (71,5%) -20 

(-28,5%) 

 

Análise do resultado do Objetivo Operacional 1.2 

Dos 230 participantes que utilizaram o CIDNET, apenas 50 participantes (71%) atingiram o resultado 

esperado, tendo frequentado pelo menos 12 sessões de atividades de inclusão Digital. Apesar de 

termos aumentado significativamente a taxa de concretização (+32) e de participação (+ 71 

participantes envolvidos), em comparação com o ano 2016, não conseguimos alcançar a meta 

prevista em - 28,5%. 

Este resultado deveu-se essencialmente à baixa regularidade da frequência dos jovens e adultos nas 

atividades de inclusão digital. Por sua vez, pelo facto de as atividades do CID ocorrerem em 

simultâneo com as atividades de apoio escolar do 1º ciclo, motivou uma grande rotatividade destes, 

face ao reduzido nº de computadores disponíveis e ao reduzido tempo disponível da sua frequência 

nas sessões do CID. Importa ainda salientar que estes resultados também podem ter sido afetados 

pelos períodos de ausência do Monitor CID, por motivo de faltas ou férias.  

 

Análise dos resultados das ações da Medida IV 

Ações Indicadores Meta Executado Desvio 

1.2.1. Desenvolver 

competências na área das 

TIC. 

Número de participantes que 

desenvolveram 3 competências novas na 

área de edição de imagem, pré-

produção, produção ou pós-produção 

áudio e vídeo, por ano. 

40 41(102,5%) +1(2,5%) 

1.2.2. Certificar com 

recursos TIC. 

Número de participantes certificados 

com recursos TIC, por ano. 
50 54 (108%) +4 (8%) 
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Ação 1.2.1.  

Dos 89 participantes envolvidos na atividade “CID Jornalismo” e dos 126 

participantes na atividade “TIC Formação Inicial”, 41 crianças do 1º e 2º ciclo 

desenvolveram 3 ou mais competências com o Programa Audacity; e 40 crianças 

e jovens (incluindo 12 dos 13 anteriores) desenvolveram 3 ou mais competências 

com o programa CANVA. Superámos a meta em 2,5%. 

Ação 1.2.2.  

De entre 126 participantes que frequentaram as sessões “TIC Formação Inicial” 

e 143 que frequentaram as sessões “TIC Formação Específica”, 54 obtiveram 

certificação com recursos TIC do Programa Escolhas (Diploma de Competências 

Básicas), após terem realizado com sucesso, os exames de avaliação de 

competências básicas em tecnologias de informação. Superámos esta meta em 

8%. 

 

 

1.3. MEDIDA V – Apoiar o Empreendedorismo e a Capacitação Juvenil  

 

Análise dos Resultados – Medida V 

Dos 328 participantes envolvidos em atividades que promovem a capacitação juvenil e o 

empreendedorismo, 72 participantes frequentaram pelo menos 12 sessões que promovem a 

capacitação juvenil e empreendedorismo. A atividade que mais contribuiu para este resultado foi a 

atividade “Equipa-te”, devido à enorme adesão aos treinos de Kickboxing, que iniciaram em janeiro 

de 2017 e rapidamente tiveram um impacto positivo junto dos adolescentes e jovens mais velhos, 

promovendo a sua maior participação no projeto. 

Esta atividade envolveu 198 participantes, de entre os quais 105 participantes com idade igual ou 

superior aos 14 anos de idade. Também digno de realce é a participação regular de um grupo de 

jovens entre os 17 e 24 anos nas atividades “Arriscas” (capacitação juvenil), “Jovem+” (apoio ao 

associativismo) e “Empower Jovem” (apoio ao empreendedorismo). A meta para este objetivo foi 

superada em 44%. 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

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. 

Número de crianças, jovens 

e familiares que 

frequentaram pelo menos 12 

sessões de atividades que 

promovem a capacitação 

juvenil e o 

empreendedorismo, por 

ano. 

50 72(144%) +22(44%) 
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Ações Indicadores Meta Executado Desvio 

1.3.1. Promover a 

diminuição da desocupação. 

Número de crianças e jovens dos 6 

aos 30 anos que, anualmente, 

participaram em pelo menos 55 

SESSÕES de atividades de 

capacitação e desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e 

de empreendedorismo: “Empower 

Jovem”, “Fábrica D’ideias”, 

“Urbanar-Te”, “Arriscas?”, 

“Jovem+”, “Jornadas D’Amizade”, 

“Som Positivo”, “Equipa-Te” e 

"Ativa-Te", deixando de estar em 

situação de desocupação na rua. 

40 54 (135%) 
+14 

(35%) 

1.3.2. Promover o 

envolvimento ativo em 

dinâmicas de capacitação 

juvenil 

Número de crianças e jovens dos 

10 aos 30 anos que, envolvidos 

em pelo menos 18 sessões de 

atividades de capacitação juvenil: 

“Arriscas?”, “Fábrica D’Ideias”, 

“Jovem+”, “Som Positivo” e 

“Cuidar o Mocho”, desenvolveram 

pelo menos 1 ação promotora de 

mudanças na sua comunidade. 

30 6 (20%) -24 (-80%) 

1.3.3. Promover a 

integração em escola, 

emprego e formação.  

Número de crianças, jovens e 

familiares que, tendo sido 

apoiados no âmbito das atividades 

“Empower Jovem”, “Fábrica 

D’ideias”, “Urbanar-Te” e 

“Em/caminho”, desenvolveram 3 

competências de empregabilidade 

e/ou empreendedorismo, que 

contribuíram para a concretização 

dos seus projetos de vida 

(incluindo a elaboração de CV, 

portefólios, envio de candidaturas 

online, pesquisas e inscrição em 

cursos de formação profissional, 

workshops de procura de 

emprego, e/ ou de 

empreendedorismo), por ano.  

15  
61 

(406,7%)  

+46 

(306,7%)  
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Análise dos resultados das ações da Medida V 

Ação 1.3.1. 
Devido à elevada taxa de adesão e regularidade de participação nas 

atividades “Ativa-te” e “Equipa-te” conseguimos superar esta meta em 35%. 

Ação 1.3.2. 

As ações promotoras de mudança na comunidade apenas ocorreram nas 

atividades “Cuidar o Mocho” (pontual), na qual participaram 

maioritariamente alunos do 1º ciclo (6 aos 10 anos). Devido à falta de 

adesão dos jovens mais velhos, não conseguimos alcançar esta meta. 

Ação 1.3.3. 

Houve um aumento significativo da procura de apoio do projeto, no âmbito 

da atividade “Em/caminho” (apoio à empregabilidade). A partir do 2º 

semestre aumentou a regularidade de participação nas atividades 

“Empower Jovem” (capacitação e apoio ao empreendedorismo), o que fez 

com que conseguíssemos superar amplamente esta meta. 

 

 

3. Promover a Sustentabilidade da Organização 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1. Cumprir o Protocolo 

com Entidades 

Financiadoras 

Taxa de cumprimento 100% 100% 0 

 

Ações Indicadores Meta Executado Desvio 

3.1.1. Enviar os Planos Semanais e 

Horários Representante da entidade 

Promotora e Gestora; no prazo 

estipulado,1 semana antes do Plano e 

horários entrarem em vigor. 

Taxa de Execução 100% 25% -75% 

3.1.2. Cumprir os prazos de envio do 

PMA entidade Promotora/ Gestora 

(envio até dia 20 de cada mês). 

Taxa de Execução 100% 17% -83% 

3.1.3. Cumprir os prazos das 

solicitações efetuadas pelo Programa 

Escolhas. 

Taxa de Execução 100% 70% -30% 
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3.1.4. Cumprir os prazos das 

solicitações efetuadas pela Entidade 

Promotora/Gestora. 

Taxa de Execução 100% 30% -70% 

3.1.5. Cumprir os prazos dos desafios 

solicitados pelo Programa Escolhas. 
Taxa de Execução 100% 95% -5% 

3.1.6. Cumprir Plano 

Estratégico/Plano de Atividades. 
Taxa de Execução 

100% 84,7% -15,3% 

100% 97% -3% 

3.1.7. Cumprir os prazos de envio 

dos relatórios semestrais e anuais. 
Taxa de Execução 100% 0% -100% 

3.1.8. Manter a Ágil atualizada, até à 

data de uma semana atrás. 
Taxa de Execução 100% 90,8% -9,2% 

 

 

4. Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1. Garantir a 
confidencialidade dos 
participantes do Projeto 

Taxa de processos sem 
reclamações relativas à 

quebra de confidencialidade 
100% 100% Nenhum 

 

 

Ações Indicadores Meta Executado Desvio 

4.1.1. Realizar os atendimentos em espaço 
adequado. 

Taxa de 
Execução 

100% 100% Nenhum 

4.1.2. Garantir que os processos físicos ficam 
guardados no armário onde só a equipa tem 
acesso. 

Taxa de 
Execução 

100% 100% Nenhum 

4.1.3. Guardar sigilo sobre as informações/dados 
de cada participante. 

Taxa de 
Execução 

100% 100% Nenhum 
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8. Promover a Imagem da Instituição 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1. Divulgar a Imagem 
Institucional/ Projeto. 

  

Nº de atividades divulgadas 
na página do Facebook. 

1 por 
semana 

(mínimo). 
90% -10% 

Nº de Notícias enviadas 
para o Programa Escolhas 

1 Notícia de 
15 em 15 

dias 
75% -25% 

 

Ações Indicadores Meta Executado Desvio 

8.1.1.1. Registo fotográfico das 

atividades do Projeto 

Nº de atividades vs nº de 

registos fotográficos (%) 
100% 

(89/22) 

404% 
+304% 

8.1.1.2. Criar/elaborar um cartaz para 

cada atividade fixa/pontual do Projeto. 

Nº de atividades existentes 

vs nº de cartazes criados 

(%) 

100% 
(12/22) 

55% 
-45% 

8.1.1.3. Divulgar as atividades do 

Projeto na página do Facebook do 

Projeto 1x por semana. 

Taxa de execução 100% 90% -10% 

8.1.2.1. Elaborar o registo fotográfico 

e elaborar o texto para a notícia, de 

acordo com o prazo estipulado. 

Taxa de execução 100% 75% -25% 

 

Inovação 

 Revista Zona.  Treinos de Kickboxing 

Marcos alcançados  

 Distinção Gala Escolhas 2017 – Prémio Voluntário do Ano 

 2 Atletas no SCP - Basquetebol  (Escalão Sub -12)  

 6 Jovens do bairro envolvidos em Voluntariado  

 3 jovens integrados em ensino universitário (2 apoiados com bolsas) 

 12 crianças (re)integradas em escolas 

 20 jovens integrados em Formação Profissional  

 35 participantes integrados em Emprego  

 Incubadora de 1 Associação Juvenil  
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