
Avaliação do Triénio 2009/2011 
 

 

 

  

 
  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Avaliação do Triénio 

2009/2011 
 

 

O caminho faz-se caminhando 

 

 



 

 

 

 

 

 

A
v
a
li
a
ç
ã
o
 d

o
 T

ri
é
n
io

 2
0
0
9
/
2
0
1
1
 

 

1 

 
 
Avaliação do 
Triénio 2009/2011 
 

O caminho faz-se caminhando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

A
v
a
li
a
ç
ã
o
 d

o
 T

ri
é
n
io

 2
0
0
9
/
2
0
1
1
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação institucional 

  



 

 

 

 

 

 

A
v
a
li
a
ç
ã
o
 d

o
 T

ri
é
n
io

 2
0
0
9
/
2
0
1
1
 

 

3 

 

A Cáritas tem como Missão ser um instrumento da Igreja, na área geográfica da diocese de 

Coimbra, para promover e defender a dignidade humana à imagem de Jesus Cristo. 

 

É Visão da Cáritas ser uma referência diocesana e nacional pela qualidade e capacidade de 

ser pioneira nos serviços que presta à comunidade de forma próxima, reflexiva e 

sustentável. 

 

A Cáritas assenta a sua missão nos seguintes Valores essenciais: 

 Humanização - A Cáritas, na defesa / promoção da dignidade humana, desenvolve uma 

intervenção centrada na pessoa e na comunidade, salvaguardando os respetivos 

"direitos, liberdades e garantias" 

 Profissionalismo - A Cáritas, no trabalho que desenvolve, pauta-se eticamente pelo 

rigor técnico, competência e consistência. 

 Compromisso - A Cáritas leva a cabo a sua missão com determinação, persistência, 

empreendedorismo, disponibilidade, entrega, entreajuda e lealdade. 

 Transparência - A Cáritas projeta a sua intervenção a partir de uma leitura da 

realidade, de modo a que a mesma possa ser sinal visível da sua visão. 

 Caridade - A Cáritas vincula a sua ação à dimensão do amor ao próximo, na assistência, 

promoção, desenvolvimento e transformação de estruturas, pelos profissionais e 

voluntários. 

 Universalidade - A Cáritas acolhe todas as pessoas independentemente da 

nacionalidade, etnia, religião ou proveniência social e olha para todas as problemáticas 

como provocação à sua ação. 

 Criatividade - A Cáritas faz face às múltiplas problemáticas existentes e emergentes, 

procurando inovar as respostas com flexibilidade e transdisciplinaridade. 
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Estrutura Organizacional 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Necessidade 
de um novo 
rumo, com 
sentido e 
orientações 
bem 
definidas 
para toda a 
estrutura 
CDC 

Constituição de uma 
Direção 
multidisciplinar, 
disponível, atuante, 
capaz de incarnar e 
promover o espírito de 
missão CDC 

Membros da Direção chamados a partir de 
várias áreas: jurídico; gestão; economia; 
arquitetura. 

Terminado em 
2009 

Reunião quinzenal. Em curso  

Encontro/visita a equipamentos. Em curso  

Criação de uma 
estrutura funcional, 
estável e profissional 
capaz de assessorar as 
tomadas de posição da 
Direção CDC 

Constituição do Conselho de Administração a 
partir dos responsáveis dos departamentos 
CDC: contabilidade; secretariado; compras, 
logística e manutenção; recursos humanos; 
jurídico; inovação. 

Terminado em 
2011 

Reunião semanal do CA com a Direção para 
aconselhamento nas decisões, programação 
da semana e distribuição de trabalho. 

Em curso  

Encontro com os membros da Direção e nos 
equipamentos. 

Em curso  

Avaliação do ano e apresentação de linhas 
estratégicas para o novo ano - janeiro. 

Terminado em 
2011 

Organização de um 
plano e método de 
trabalho capaz de 
provocar uma 
dinâmica articulada e 
mobilizadora 

Reuniões mensais/quinzenais da Direção com 
os Diretores Técnicos de cada área de 
intervenção. 

Em curso  

Encontro de animadores de CATL's e 
colaboradores de creche e Jardim de 
Infância. 

Em curso  

Reunião mensal dos responsáveis dos 
equipamentos e projetos da área da inclusão. 

Em curso  

Uniformização de modelos de plano de ação e 
de relatórios de atividades para as várias 
respostas sociais. 

Terminado em 
2011 

Equipas de manutenção monitorizadas a 
partir de planos de trabalho e responsáveis 
pelas várias áreas de intervenção. 

Em curso  

Elaboração de 
instrumentos base de 
sustentação da ação 
CDC 

Definição da Missão, Visão e Valores CDC. 
Definição da Política de Qualidade CDC 

Terminado em 
2010 

Definição do Plano Estratégico 2010-2012 e 
organograma. 

Terminado em 
2010 

Redefinição dos organogramas e esquema das 
respostas sociais 

Terminado em 
2011 

Elaboração de orçamento operacional. Em curso  
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Espírito CDC 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Necessidade 
de 
valorização 
do espírito 
CDC 

Definição duma 
identidade CDC, 
motivadora dum 
"vestir a camisola" 

Festa de Natal para todos os colaboradores 
CDC. 

Em curso  

Festa da Família CDC. Em curso  

Um dia à Beira Mar - encontro de funcionários 
e suas famílias. 

Em curso  

Passeios/viagens com programa cultural e 
recreativo para os funcionários. 

Em curso  

Entrega de oferta pelo Natal (cabaz - 
bacalhau / azeite / doce) e pela Páscoa 
(amêndoas). 

Em curso  

Cuidar dos Cuidadores – realização de 
protocolos com várias entidades que 
proporcionem benefícios aos colaboradores 
CDC. Entrega de gift-pack no Natal 

Dezembro de 
2011 

Atenuar 
desigualdades, 
assegurando alguma 
equidade e paridade 
junto daqueles que 
desenvolvem 
atividades nas diversas 
áreas de intervenção 
da CDC 

Equilíbrio nas remunerações dos Diretores 
Técnicos com idênticas funções. 

Terminado em 
2010 

Fornecimento de refeições aos "Recibos 
Verdes" e estagiários. 

Terminado em 
2010 

Facilitação do gozo de um período de férias 
aos "Recibos Verdes". 

Terminado em 
2010 

    

    

    

Trabalho de conjunto 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Necessidade 
de 
rentabilizar 
recursos 
humanos e 
materiais, 
em prol de 
uma ação 
cada vez 
mais 
exigente e 
qualificante 

Otimizar ideias 
comuns, dando-lhes 
maior alcance e 
visibilidade, com um 
maior aproveitamento 
para os destinatários 

Encontro de idosos: duas vezes ano (Fátima e 
zona de Coimbra). 

Em curso  

Festa de Natal dos CATL - 1º/ 2º ciclos e 
secundário. 

Em curso  

Festa de Natal da inclusão- espaço da sede. Em curso  

Acampamentos do Carnaval, Páscoa e verão 
para os adolescentes e jovens. 

Em curso  

Comemoração dos dias festivos religiosos e 
aniversário dos equipamentos ou projetos. 

Em curso  
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Setor Pastoral 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Levar a CDC 
à Diocese e 
trazer a 
Diocese à 
CDC 

Dar a conhecer a 
riqueza e 
oportunidade que cada 
serviço CDC significa 
no âmbito da diocese 
e da sociedade onde 
intervém  

Imprensa escrita - Movimento: comunicação 
das ações mais relevantes e apresentação do 
trabalho desenvolvido nas diversas áreas da 
CDC. 

Em curso  

Página web: comunicação mais simples para 
consulta; permanente atualização. 

Em curso  

Facilitação de espaços e serviços aos 
restantes serviços e organismos diocesanos 
para a realização de atividades. 

Em curso  

Realização de campos de férias para 
adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social em articulação com a 
diocese e as paróquias. 

Em curso  

Comunicação institucional através de 
exposições temáticas. 

Em curso  

Elaboração de uma Sebenta: Pobreza e 
desempobrecimento. 

Terminado em 
2010  

Criar uma estrutura 
estável capaz de 
responder eficazmente 
às diversas 
dificuldades que a 
sociedade sente, 
principalmente nos 
tempos de crise que 
atravessamos 

CENTRO DE APOIO SOCIAL: estrutura de 
atendimento, encaminhamento e apoio 
efetivo a indivíduos e famílias em situação de 
emergente carência económica, que estão 
privadas, momentaneamente, de recursos. 
Objetivos específicos: impedir a 
institucionalização; prevenir situações de 
exclusão social; promover a inclusão laboral; 
prevenir situações de subsidiodependência; 
responsabilizar os sujeitos pelo seu próprio 
futuro. Desde outubro de 2010 foram 
apoiadas 600 pessoas, individualmente ou 
como agregado familiar. 

Em curso  

Estruturar o 
voluntariado a partir 
duma equipa capaz de 
formar, organizar e 
encaminhar os 
voluntários 
identificados – criação 
de bolsa de voluntários 

Ação de formação e encontros com o grupo 
de voluntários do HUC e seus responsáveis. 

Em curso  

Articulação com as Capelanias dos HUC e do 
estabelecimento prisional de Coimbra. 

Em curso  

Criação de uma bolsa de voluntariado CDC. Em curso  

Auscultação junto dos diversos equipamentos 
e projetos CDC sobre as necessidades sentidas 
e ocasiões para desenvolver uma atividade 
articulada de voluntariado. 

Em curso  
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Setor Pastoral 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Levar a CDC 
à Diocese e 
trazer a 
Diocese à 
CDC 

Articulação com 
outros serviços 
diocesanos 

Pastoral da Saúde, Justiça e Paz e Catequese: 
articular com a Comissão Diocesana da Pastoral 
da Saúde, Comissão Diocesana Justiça e Paz e 
o Secretariado da Catequese com vista ao 
desenvolvimento de atividades conjuntas, 
aproximando o âmbito social ao da saúde e da 
catequese. 

Em curso  

Participação em encontros promovidos quer 
pela CDC, quer pelos outros organismos 
diocesanos, marcando a intervenção com 
gestos e ações de sensibilização, assim como 
recolha de fundos e bens para campanhas em 
curso. 

Em curso  

Articulação com os 
agentes pastorais a 
nível paroquial e 
arciprestal 

Reuniões de arciprestado – seguindo tema do 
ano (ano paulino, eucaristia e caridade; Deus 
caritas est…). 

Em curso  

Encontros para formação aos grupos 
sociocaritativos e outros destinatários durante 
o ano europeu do combate à pobreza e 
exclusão social: Verde Pino (Pinhal interior 
Norte); Por mor causa (Baixo Mondego); 
Cidadania Inclusiva (Pinhal Litoral). 

Terminado em 
2010 

Apoio/animação/mediação aos animadores dos 
grupos. 

Em curso  

Apoio global às paróquias: junto dos concelhos 
pastorais, junto de outros grupos (crisma; 
visitadores… - Foz de Arouce, Serpins, S. João 
Batista, Semide. 

Em curso  

Apoio na formação de agentes pastorais (por 
exemplo, dinâmica de grupos e relações 
humanas, como o ano passado, Serpins). 

Em curso  

Articulação com 
organismos eclesiais a 
nível local e nacional 

Colaboração com outras dioceses: Beja, 
Portalegre e Castelo Branco, Leiria; com os 
assistentes eclesiásticos da Cáritas. 

Em curso  

Representação a nível Nacional: Pastoral da 
mobilidade (migrações); Pastoral Social. 

Em curso  

Elaboração e disponibilização de material 
(mais recentemente, PowerPoint sobre as 
“indicações práticas” da Comissão Episcopal de 
Pastoral Social). 

Em curso  

Campanha Nacional Caritas - 10 milhões de 
estrelas. 

Em curso  
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Recursos Humanos 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Gestão dos 
recursos 
humanos 
com 
minimização 
de custos  

Dar resposta às 
necessidades 
crescentes de recursos 
humanos  

Realização de candidaturas a CEI – contrato 
emprego inserção - financiados pelo IEFP. Nos 
anos de 2009, 2010 e 2011 foram celebrados 
211 contratos de CEI, dos quais 42 celebraram 
contrato de trabalho com a CDC. 

Em curso  

Realização de candidaturas a estágios 
profissionais para diversas áreas, 
designadamente, economia, gestão, 
psicologia, direito, animação, enfermagem, 
educação de infância, engenharia alimentar, 
programação, design e comunicação, que 
trouxeram e trarão outros conhecimentos e 
experiências, sendo uma mais-valia para a 
CDC, dada a sua qualificação. Nos anos de 
2009, 2010 e 2011 foram realizados 27 
estágios profissionais, tendo 8 estagiários 
celebrado contrato de trabalho com a CDC. 

Em curso  

Realização de protocolos com diversos 
estabelecimentos escolares para a realização 
de estágios curriculares, em áreas 
profissionais como gerontologia, apoio à 
infância, animação, educação de infância, 
desporto, serviço social, psicologia, 
enfermagem e fisioterapia. Foram realizados 
nos últimos 3 anos 239 estágios curriculares. 

Em curso 

Nos últimos 3 anos foram efetuados 281 
contratos de trabalho, ingressando no quadro 
de pessoal da instituição 75 colaboradores. 

Em curso 

Qualificar os recursos 
humanos existentes na 
Instituição 

POPH - medida 2.3 
Formação a colaboradores com 50 ações de 
Unidades Modulares Certificadas, abrangendo 
cerca de 600 funcionários. 

Terminado em 
2010 

Protocolo informal com o Cearte 
Realização de ações de formação financiadas 
para colaboradores CDC, nas instalações da 
sede social, mediante necessidades 
apontadas pela CDC. 

Em curso 

POPH - medida 3.2 
Formação para a Inovação e Gestão - 
formação para colaboradores CDC, 
essencialmente quadros médios e superiores. 

Aguarda 
aprovação 

POPH - medida 2.3 
Formação a colaboradores no âmbito das 
Unidades Modulares Certificadas. 

Aguarda 
aprovação 
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Obras / Apoio Administrativo 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Execução de 
obras e 
aquisição de 
equipamentos 
através de 
financiamento 
público e 
privado 

Melhorar as 
condições das 
infraestruturas, 
substituição e 
reforço de 
equipamentos, por 
forma a prestar um 
serviço diferenciado  

Candidatura a diversos programas, designadamente: 

Modelar II  
Aquisição de equipamento informático, 
hospitalar, hoteleiro e mobiliário para a 
ULDM do CRSI. 

Terminado em 
2011 

PRODER  
 Aquisição de equipamento de lavandaria, 
hoteleiro, informático, 
manutenção/ginástica, ajudas técnicas, 
software e viaturas para os Centros de 
Amoreira, Esteiro, S. Paio de Gramaços, S. 
Martinho da Cortiça, Colmeal e Pomares. 

Terminado em 
2011 

PRODER 2  
 Aquisição de equipamento de lavandaria, 
hoteleiro, informático, administrativo e 
mobiliário, ajudas técnicas, software e 
viaturas para o Centro de Cumeeira.  

Aguarda 
aprovação 

Programa Usar Bem a Energia é um Dever de 
Cidadania 
Atribuição de unidades de microprodução 
fotovoltaica para venda de energia elétrica. 

Aguarda 
aprovação 

ADENE - Agência para a Energia 
Candidatura à medida “Phase Out 
Incandescentes - IPSS para atribuição de 
lâmpadas economizadoras para várias 
respostas sociais e sede da CDC. 

Aprovada em 
2011 

Sociedade Ponto Verde e SIC Esperança  
Aquisição de mobiliário, equipamento 
informático e material escolar para criação 
de sala de estudo no Centro Comunitário S. 
José. 

Aprovada em 
2011 

SIC Esperança Educação  
Aquisição de equipamento informático para 
25 CATL de 2º / 3º ciclo e secundária. 

Em curso 

Concretização da 
candidatura ao 
PARES  

PARES  
Remodelação do Centro Comunitário N.ª Sr.ª 
da Boa Viagem para criar uma nova resposta 
social de creche e adquirido o equipamento 
para o seu funcionamento. 

Terminado em 
2009 

Concretização das 
candidaturas ao 
MASES  

MASES  
Remodelação do Centro de Dia de S. Paio de 
Gramaços e aquisição de equipamento. 

Terminado em 
2010 

MASES 
 Substituição de caixilharia e climatização 
da sala de estar do 4º piso e alguns quartos 
do Lar de Buarcos. 

Terminado em 
2010 
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Obras / Apoio Administrativo 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Remodelação 
de Centros e 
espaços 
existentes  

Adaptação de espaço 
existente para jardim 
exterior do Lar Santo 
António 

Movimentação de terras; edificação de 
muros de suporte; colocação de plataforma 
de ligação do edifício ao espaço exterior; 
gradeamento e acabamentos de paredes e 
trabalhos de jardinagem. 

Terminado em 
2011 

Remodelação da 
cozinha e refeitório do 
CRSI e Sede 

Execução de obras de remodelação na 
cozinha e refeitório adaptando os espaços 
a uma linha de self service e substituição 
de equipamento e mobiliário. 

Terminado em 
2010 

Remodelação da 
Creche da Pedrulha 

Execução de obras de remodelação de 
vários espaços interiores: corredores de 
passagem; alteração de salas e gabinetes 
de atendimento; intervenção no espaço de 
recreio: cobertura parcial; pavimento; 
pintura decorativa. 

Terminado em 
2010  

Remodelação do Lar 
de Buarcos 

Execução de obras de profunda 
transformação nas diversas áreas de 
serviço: cozinha, dispensas e economato; 
refeitório; salão de utentes; gabinetes 
administrativos; wc's; salão de fisioterapia; 
gabinete médico e de enfermagem; 
balneários e vestiários dos funcionários; 
rampa de evacuação e acesso à área da 
cozinha; espaço exterior: jardim; 
calcetamento do pavimento; escadas de 
incêndio; rampa de evacuação do 3º piso; 
pintura geral da casa; equipamento de 
toda a área da cozinha e refeitório. 

Em curso  

Remodelação dos 
espaços de bares e 
salas de receção e de 
funcionários do CRSI e 
Sede 

Intervenção geral no conceito bar e sala de 
estar: pavimento; paredes; tetos; 
iluminação; decoração; mobiliário 
adequado. 

Terminado em 
2011 

Remodelação dos 
espaços interiores do 
Centro Social São 
Pedro do Ingote 

Intervenção nos gabinetes administrativos 
com a criação de um novo; refeitório; salas 
de creche. 

Terminado em 
2010 

Remodelação dos 
espaços interiores do 
Centro Comunitário 
São José - Bairro da 
Rosa 

Criação de uma nova sala. 
Terminado em 
2009 

Remodelação dos 
espaços interiores do 
Lar de Semide 

Intervenção nos quartos e outros espaços 
com arranjo de paredes e decoração; 
preparação de salas de estar adaptadas aos 
adolescentes que aí vivem. 

Em curso 
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Obras / Apoio Administrativo 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Remodelação 
de Centros e 
espaços 
existentes  

Remodelação do 
Comvida Quiaios  

Execução de remodelação geral da casa a 
partir do interior totalmente desmantelado 
para permitir a instalação de um programa 
com quartos duplos e individuais com wc; 
vários espaços de sala de estar; nova área 
de refeitório e cozinha; renovação e 
equipamento do salão polivalente; pavimen-
tação do espaço envolvente do edifício. 

Terminado a 
1ª fase 

Pintura e 
remodelação de 
espaços em vários 
Centros do Setor da 
Exclusão Social 

Ação Millennium Solidário - envolveu o 
trabalho de cerca de 50 colaboradores 
Millennium, 80 colaboradores CDC e vários 
utentes na pintura e remodelação da CT 
Encontro, CAT/ULDM Farol, Centro viHda+/ 
Sol Nascente, CI Renascer, Centro Com. 
Inserção, GAT-UP. Comparticipação dos 
materiais pelo Millennium. 

Terminado em 
2011 

Dar prioridade 
à construção 
de novas 
infraestruturas 

Construção de apoio 
a campo de férias - 
Leirosa 

Foi construída uma estrutura de apoio a 
campo de férias, (balneários e apoio a 
confeção de alimentos) 

Terminado em 
2011 

Construção de Lar de 
Idosos de Cadafaz  

Construção de um Lar de Idosos em 
Cabreira, Cadafaz, com lotação para 41 
idosos, que acoplará as respostas sociais de 
CD e SAD. 

Em curso  

Minimização de 
Custos 
energéticos 

Minimização de 
custos energéticos 
no Lar Sto António, 
Farol, Lar Buarcos, 
CT Encontro e 
Renascer  

POPH EIXO 1 - Competitividade, Inovação e 
Conhecimento 
Colocação de sistemas solares térmicos, 
alteração de alguma iluminação elétrica e 
substituição ou colocação de equipamentos 
de maior eficiência energética. 

Aguarda 
aprovação 

Lançamento de 
obras 

Elaboração de 
projetos de 
arquitetura 

Execução de projeto para remodelação da 
casa paroquial do Colmeal para Centro Dia. 

Terminado em 
2011 

Execução de projeto para remodelação do 
Centro Dia do Esteiro para novos espaços de 
cozinha e lavandaria. 

Em curso  

Execução de projeto de adaptação de 
espaços Centro de Dia CRSI, RSI e salas de 
formação. 

Terminado em 
2011 

Lar da Cumeeira - executado em conjunto 
com a Câmara Municipal de Penela. 

Em curso  

Lar Pombeiro Beira - Execução D-Solution. Em curso 

Projeto de alterações p/ o Lar da Portela do 
Fojo - executado pela D-Solution. 

Em curso  

Imóveis e 
terrenos  

Cedência p/doação 
ou testamento de 
imóveis/terrenos 

Cernache (terrenos e imóveis); Figueira da 
Foz (apartamento); Góis (terreno); Leirosa 
(terreno com 5000 m2). 

Em curso  

Legalização de 
diversos imóveis da 
CDC 

Contacto com as diversas entidades para 
legalizar alguns imóveis onde são 
desenvolvidas respostas sociais. 

Em curso  
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Inovação - Projetos 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Resposta a 
necessidades 
das 
comunidades 
locais 

Candidatura a 
financiamentos 
públicos e privados 
para implementação 
de novas ações no 
terreno ou 
continuidade de outras 
já existentes e 
avaliadas como 
essenciais 

POPH - medida 7.3 
Projeto Igual a Ti - centro de aconselhamento 
parental 

Parcialmente 
aprovado, não 
prosseguido 

Programa Escolhas 
Projeto Trampolim - para crianças e jovens 
dos Bairros da Rosa e Ingote. 

Em curso 

PNAECPES 
Projetos Verde Pino, PorMorCausa e 
Cidadania Inclusiva - ações de sensibilização 
e formação no âmbito do combate à pobreza 
e exclusão. 

Executado em 
2010 

EDP Solidária 
Projeto Q_MAIS - para financiamento da 
criação de manuais de qualidade e 
plataforma informática para as respostas 
sociais do Setor da Exclusão Social 

Não aprovado 

BPI Capacitar 
Projeto Provocar Sorrisos - melhoria dos 
serviços aos idosos da Diocese, englobando 3 
ações - serviço de animação itinerante, 
aquisição de marmitas e carrinha de 
transporte para doentes. 

Não aprovado 

IDT - contrato público de apoio 
Centro de Acolhimento para 
Toxicodependentes Farol. 

Em curso 

IDT - Redução de Riscos e Minimização de 
Danos 
Projeto Inrealidades - equipa de rua que atua 
junto de utilizadores de drogas nos Bairros da 
Rosa e Ingote. 

Em curso 

Programa Entregerações - Fundação 
Gulbenkian 
Projeto Mais viver, mais aprender - troca de 
saberes e ações entre jovens e idosos do 
Pinhal Interior. 

Não aprovado 

SIC Esperança 
Projeto Mãos na Ciência - em parceria com o 
Exploratório, para construção de um circuito 
pedagógico para mães e crianças na 
Comunidade de Inserção Renascer 

Não aprovado 

POPH - medida 6.1 
Projeto Pró-Inclusão - curso de formação 
para utentes do Setor da Exclusão Social. 

Em curso 
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Inovação - Projetos 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Resposta a 
necessidades 
das 
comunidades 
locais 

Candidatura a 
financiamentos 
públicos e privados 
para implementação 
de novas ações no 
terreno ou 
continuidade de outras 
já existentes e 
avaliadas como 
essenciais 

Programa ADIS 
Projeto 1000 Olhares - para prevenção do 
VIH/sida, através da criação de 
documentário (filme), blog e ações de 
divulgação nas escolas e serviços de saúde. 

Não aprovado 

POPH - medida 3.2 
Formação para a Inovação e Gestão - 
formação para colaboradores CDC, 
essencialmente quadros médios e 
superiores. 

Não aprovado 

Programa Cuida-te - IPJ  
Ação pontual de aconselhamento nutricional 
junto de jovens dos Bairros da Rosa e 
Ingote. 

A executar em 
fevereiro de 
2012 

Fundação Porticus 
Projeto Candeia do Caminho - manual 
pedagógico de formação a pais e 
educadores. 

Aguarda 
aprovação 

IEFP 
GIP - Gabinete de Inserção profissional - a 
funcionar nas instalações do Centro 
Comunitário de Inserção, na Baixa de 
Coimbra. 

Em curso 

Prémio Cepsa ao Valor Social 
Projeto Provocar sorrisos - serviço de 
animação itinerante para idosos da Diocese. 

Aguarda 
aprovação 

Programa Gulbenkian – Desenvolvim.Humano 
Projeto a desenvolver no âmbito do Lar de 
Jovens de Semide para prevenção de risco 
social / melhoria de projeto sócio-educativo 
institucional 

Em conceção 

Programa Doação de software Microsoft 
Candidatura a doação de software 

Aguarda 
aprovação 

Candidatura a subsídio à Câmara de Góis 
Para obras de reconstrução no CD e SAD do 
Colmeal 

Aguarda 
aprovação 

Programa Usar Bem a Energia é um dever de 
cidadania 
Candidatura à doação de unidades de 
microprodução fotovoltaica (Certiel) 

Aguarda 
aprovação 

Prioridade às Crianças – Cáritas Portuguesa 
Candidatura a apoio das mensalidades de 
creche e ATL por falta de capacidade 
económica das famílias 

Aguarda 
aprovação 
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Inovação - Projetos 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Resposta a 
necessidades 
das 
comunidades 
locais 

Candidatura a 
financiamentos 
públicos e privados 
para implementação 
de novas ações no 
terreno ou 
continuidade de outras 
já existentes e 
avaliadas como 
essenciais 

O maior estendal solidário do mundo – EDP 
Candidatura a doação de vestuário a utentes 
do Bairro da Rosa 

Aguarda 
aprovação 

EDP Solidária 2011 
Projeto Robojovem – para realização de 
concurso de robótica junto dos CATL 

Aguarda 
aprovação 

Sala de Estudo SPV 
Candidatura a uma sala de estudo no Bairro 
da Rosa 

Aprovado em 
2011 

Outros eventos e projetos 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Inovar e 
encontrar 
novos 
caminhos na 
concretização 
da missão 
CDC 

Elaborar ou participar 
em ações que 
melhorem o 
funcionamento da 
estrutura CDC, bem 
como a qualidade de 
vida dos destinatários 
da ação CDC 

Banco de Ideias 
Concurso CDC para colaboradores, com o 
objetivo de apresentarem ideias para 
projetos ou melhorias da estrutura CDC - 
atribuição de prémio à equipa vencedora. 

Realizado em 
2009 

Caritas Sobre Rodas 
Ação de mecenato, com proposta a 
empresas de aquisição de Smarts para 
utilização CDC, mediante publicitação da 
empresa no carro. 

Não executado 

Prémio Manuel António da Mota 
Ao trabalho do Setor da Exclusão Social da 
CDC - atribuição de menção honrosa e 
participação em cerimónia pública. 

Recebido em 
2010 

Reconstruir com o Haiti 
Ações diversas de angariação de fundos com 
o objetivo de adquirir uma Unidade Móvel 
de saúde materno-infantil para o povo 
haitiano. 

Em curso 

EU-LAC 
Participação neste Encontro Internacional - 
apresentação de filme e brochura sobre a 
ação CDC nesse âmbito. 

Realizado em 
2010 

U2 FanZone 360 
Participação da CDC como única 
representante no pavilhão social do evento. 

Realizado em 
2011 

Fórum da Sociedade Civil para o VIH/sida 
Participação da CDC enquanto membro 
observador no fórum de definição de 
políticas para aquela área de intervenção. 

CDC aprovada 
como membro 
desde outubro 
2011 
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Outros eventos e projetos 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Inovar e 
encontrar 
novos 
caminhos na 
concretização 
da missão CDC 

Elaborar ou participar 
em ações que 
melhorem o 
funcionamento da 
estrutura CDC, bem 
como a qualidade de 
vida dos destinatários 
da ação CDC 

Agrilab 
Projeto de laboratório agrícola e de gestão, 
para inserção de indivíduos com percurso 
de toxicodependência e reclusão, em 
parceria com Escola Agrária e Faculdade de 
Economia. 

Em conceção / 
execução 

Sementes do Saber 
Apadrinhamento de crianças dos Bairros da 
Rosa e Ingote, na compra de manuais 
escolares. 

Executado em 
2011 

Microsoft Cidadania 
Candidatura ao programa de doação de 
licenças da Microsoft. 

Em conceção / 
execução 

Remar Contra a Maré 
Projeto CDC para envolver as estruturas de 
Coimbra em ações de empregabilidade 

Em conceção / 
execução 

Conselho Geral da Caritas 
Realizado no ComVida Quiaios 

Realizado em 
2011 

Conselho Permanente da Caritas Portuguesa 
Eleição da CDC como representante das 
Caritas Diocesanas da Região Centro 

Em curso 

EDP – Parte de Nós 
Ação de voluntariado EDP que beneficiou o 
CAT Cernache, a CI Renascer e o Lar de 
Jovens de Semide com prendas de Natal 
para os utentes 

Terminado em 
2011 

Feira de Emprego 
Ação de empregabilidade de utentes CDC, 
realizada junto de instituições da região 

Em curso 

TDEx 
Participação da CDC na feira de instituições 
realizada no âmbito da conferência TDEx 

Terminado em 
2011 
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Inovação - Comunicação 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Criar e 
implementar 
uma política 
de 
comunicação 
integrada e 
coerente 

Rentabilizar a 
comunicação como 
estratégia, no interior 
da CDC e para os 
públicos externos, 
enquanto garantia de 
sustentabilidade 

Criação da equipa de comunicação 
Novembro de 
2011 

 
Elaboração de um plano estratégico de 
comunicação, com definição das áreas 
prioritárias de atuação e definição dos 
instrumentos a desenvolver 
 

Em curso 

 
Elaboração de manual de normas gráficas 
CDC 
 

Em curso 

 
Elaboração de manual de acolhimento a 
novos colaboradores Cáritas 
 

Em curso 

 
Criação da Intranet CDC 
 

Em curso 

 
Criação de novo site CDC 
 

Em curso 

 
Criação de materiais de divulgação CDC, 
com imagem coerente e profissional 
 

Em curso 

 
Criação e implementação de regras e rotinas 
nos contactos com entidades parceiras e 
com a imprensa 
 

Em curso 
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Aprovisionamento 

Desafio Objetivo Acão/Implementação Concretização 

Centralização das 
compras 

Melhorar o poder 
negocial com os 
fornecedores com o 
objetivo de obter 
melhores condições 
comerciais 

Organização de concursos para aquisição 
de bens e serviços a partir do setor de 
aprovisionamento; reunião no setor de 
todos os procedimentos de aquisições da 
CDC e todas as suas valências. 

Em curso 

O setor de aprovisionamento conseguiu centralizar todas as compras CDC no setor e chamar a si 
todos os processos de aquisição tendo assim outra capacidade negocial. 
Foram também sendo adotados processos concursais para algumas áreas que se revelaram bastante 
positivos, nomeadamente na área alimentar, onde efetivamente se constata uma redução bastante 
significativa dos custos com este tipo de bens. Para isso muito contribuiu a equipa de Economato que 
trabalhou na procura de novos fornecedores, e também na alteração de alguns procedimentos menos 
corretos que de alguma forma condicionavam uma melhor gestão nesta área. 
Os procedimentos concursais têm vindo a ser melhorados no que respeita à elaboração dos cadernos 
de encargos, o que também contribui para um fornecimento mais eficiente e melhor controle dos 
bens. 

Procura de 
programa 
informático para 
gestão de 
compras e stocks 

Ter uma ferramenta 
mais eficaz de forma 
a facilitar todas as 
operações relativas a 
compras e gestão de 
stock 
Otimizar recursos 
humanos no setor 

Aquisição e implementação de programa 
informático. 
Reorganização das tarefas do pessoal do 
setor de aprovisionamento. 

Terminado em 
2010 

A aquisição do programa informático foi um importante passo para que o setor de aprovisionamento 
melhorasse a sua forma de trabalhar. Obrigou a uma restruturação de tarefas no setor com divisão 
de trabalhos e responsabilidades. Tem sido uma importantíssima ferramenta de analise de consumos 
por centros e valências que até à data não era possível fazer, e consequentemente obrigou a um 
mais rigoroso critério na compra dos bens. 
Foi decisão acabar com o armazém de stock do material didático que até 2010 funcionava e ocupava 
uma boa parte do 1º piso. Com este procedimento teve de ser negociada com os fornecedores a 
responsabilidade de entrega dos materiais didáticos e de limpeza diretamente aos centros. 

Reorganização do 
setor de 
aprovisionamento 

Melhorar o 
desempenho do 
pessoal em função do 
novo programa 
informático e também 
em relação a toda a 
ação operacional do 
setor de 
Aprovisionamento 

Redefinição de tarefas no setor. 
Alteração de procedimentos de 
funcionamento no âmbito das compras e 
armazenamento. 

Terminado em 
2009 
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Aprovisionamento 

Desafio Objetivo Acão/Implementação Concretização 

Lançamento de 
concursos para a 
aquisição de bens 
e serviços 

Melhorar a nossa 
capacidade negocial. 
Desvinculo de 
“exclusividade” que 
era detida por alguns 
fornecedores em 
relação a CDC 

Prospeção de novos fornecedores. 
Renegociação de contratos. 

Em curso 

Têm vindo a ser adotados processos concursais para a aquisição de bens e serviços, que ainda não 
estando plenamente ajustados, estão a ser uma mais-valia no processo de compra. Estes processos 
não só trouxeram vantagens ao nível económico como também originaram a procura de novos 
mercados e produtos, sendo também ocasião para chamar outros fornecedores ao nosso mercado, 
com resultados finais bastantes positivos. 

Controlo dos bens 
consumidos na 
área alimentar 
nas cozinhas dos 
vários centros 

Redução de custos 
Controle dos bens 
adquiridos no que diz 
respeito à qualidade e 
quantidade 

Uniformização de procedimentos de 
encomendas dos bens alimentares por 
parte dos responsáveis das cozinhas. 

Em curso 

Foi implementado no setor de economato o programa informático Centralgest com o módulo de 
ordens de produção da cozinha, que tem sido uma excelente ferramenta de trabalho, facilitando a 
tarefa de compra e aprovisionamento dos bens conforme as necessidades, e de forma muito mais 
rigorosa. Neste momento só está implementado no Centro Rainha Santa Isabel. 
Atualmente a equipa de economato está a articular com os restantes centros com serviço de 
refeições, uma metodologia de funcionamento transversal a todos os equipamentos de forma a 
facilitar não só as encomendas e armazenagem, mas também as questões de rastreabilidade dos 
bens fornecidos. Foi igualmente realizado um trabalho de uniformização de ementas por todos os 
equipamentos CDC, por forma a facilitar as questões de logística e também as questões inerentes à 
qualidade dos bens. 
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Manutenção 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Reorganização do 
setor de 
Manutenção 

Coordenar o setor de 
forma mais próxima 
 
Tomar conhecimento 
do trabalho realizado 
pelo setor 
 
Criar uma ponte 
direta entre a oficina 
e o responsável pelo 
setor 

Criar canal de comunicação mais direto 
ao setor de forma a agilizar mais 
eficazmente a intervenção passando as 
comunicações a ser enviadas por e-mail. 
 
 
Reorganizar os planos de trabalho 

Em curso 

Gestão de frota 
automóvel e controlo 
de custos com 
reparações 

Renegociação com fornecedores e 
prestadores de serviços no âmbito da 
oficina. 

Reformular 
procedimentos 

Elaboração de requisições para 
encomendar material. 

Organização do 
espaço físico de 
oficina 

Criar um espaço físico para guardar 
acessórios e ferramentas. 

Gestão dos 
equipamentos CDC 

Gestão dos equipamentos em armazém.  
 
Levantamento dos equipamentos 
instalados nos vários centros e sua 
inventariação. 
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Jurídico 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Centralizar e organizar 
todos os processos de 
natureza jurídica e 
contenciosa 

Construir uma base de 
dados centralizadora 
dos processos com a 
indicação (entre 
outros) da natureza e 
histórico dos mesmos. 

Determinação dos campos 
enformadores da base de dados 
(tendo como especial cuidado a 
avaliação que pretende ser feita 
a posteriori); 
Colaboração com a Equipa de 
Informática de forma a muni-la 
das informações / orientações 
necessárias à elaboração da 
base de dados. 

A centralização 
e organização 
dos processos 
foi realizada. 
Está em curso a 
construção da 
base de dados.  

Centralizar, organizar e 
inventariar todos os 
contratos de natureza 
comercial ou outra 

Fazer o levantamento 
de todos os contratos 
de fornecimento de 
bens e serviços; 
 
Monitorizar a boa 
execução dos 
mesmos, elaborando 
relatórios de 
acompanhamento em 
relação aos mesmos; 
 
Analisar criticamente, 
em fase pré-
contratual os 
contratos que se 
pretendem vir a 
subscrever 

Construção de uma base de 
dados que permita ter uma 
visão macro da execução dos 
contratos em vigor 
(designadamente: tipologia; 
duração; prazos limite para 
denúncia; prazos de 
caducidade…); 
A sincronização perfeita do 
serviço de aprovisionamento 
com o gabinete jurídico de 
modo a este poder fazer uma 
análise tempestiva dos 
clausulados contratuais postos à 
sua apreciação; 
Criação de instrumentos de 
trabalho e de circuitos de 
comunicação que permitam ter 
o registo das situações de 
cumprimento defeituoso ou de 
cumprimento parcial das 
obrigações dos fornecedores. 

Em curso. 

Organizar um acervo de 
documentação 
/legislação/jurisprudência 
jurídico-legal 
enformadora das diversas 
temáticas laborais e 
contratuais mais 
avocadas. 
 
A possibilidade de que o 
acervo documental seja 
uma referência e possa 
ser utilizado por outros 
serviços, como por 
exemplo os recursos 
humanos. 

Criação de 
instrumentos de 
trabalho que sejam 
de uso geral. 
 
Promover a 
atualização contínua 
da documentação , 
quer de natureza 
legal, procedimental 
ou outra. 

Construção de uma base de 
dados organizada por temas, 
 
Arquivo documental, por áreas 
temáticas de toda a 
documentação jurídico-legal 
pertinente. 

O arquivo 
documental 
tem vindo 
paulatinamente 
a ser realizado. 
Em falta a 
criação de uma 
base de dados. 
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Jurídico 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Elaborar todos os 
contratos de trabalho 
e/ou de prestação de 
serviços 

Uniformizar e 
otimizar os 
expedientes de 
contratação laboral 

Criação de mecanismos e 
instrumentos que permitam ter a 
noção real das necessidades 
manifestadas, bem como dos 
fundamentos subjacentes às 
mesmas. 

Em curso. 

Instrução mais célere 
dos processos 
disciplinares instaurados 

Desburocratizar (por 
vezes tarefa difícil, 
porquanto as 
exigências formais 
dos procedimentos), o 
processo disciplinar; 
 
Instruir e concluir os 
processos 
disciplinares no prazo 
de um mês desde a 
data de propositura 
do mesmo. 

Planificação atempada dos 
processos; 
 
Tentativa de concentração num só 
dia da audição das testemunhas 
arroladas. 

Tem sido feito 
um esforço no 
sentido de 
minorar o 
tempo de 
conclusão dos 
processos, 
porquanto ,em 
virtude do 
número 
elevado de 
testemunhas 
que 
normalmente 
são arroladas 
pelas partes, 
bem como a 
dispersão 
geográfica dos 
intervenientes, 
tornam tarefa 
de  difícil 
concretização. 

Revisão do conteúdo dos 
Regulamentos Internos 
das diferentes respostas 
sociais com vista à 
atualização dos mesmos 
de acordo com os 
normativos e diretivas 
emanadas pela 
Segurança social. 
 
Envolvimento dos 
diretores técnicos na 
elaboração dos mesmos, 
com vista a um melhor 
entendimento e 
compreensão. 

Rever metade dos 
regulamentos 
existentes. 
 
Ajustar  o timing de 
elaboração dos 
mesmos às 
necessidades sentidas 
pelos equipamentos 
sociais. 

Foram desenvolvidos/revistos até 
há data sete regulamentos. 
 
Têm sido encetadas várias 
reuniões com os diretores técnicos 
de  modo a analisar criticamente 
os termos em que estes devem ser 
elaborados 

Em falta a 
revisão dos 
restantes 
regulamentos 
(cerca de 
sete), 
mormente 
justificado 
pela 
metodologia de 
trabalho 
adotada que 
por vezes é 
morosa. 
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Jurídico 

Desafio Objetivo Ação/Implementação Concretização 

Manutenção do 
patrocínio e consultoria 
jurídica dos utentes das 
várias respostas sociais 
da Cáritas Diocesana de 
Coimbra. 

Melhorar a 
organização do tempo 
de resposta às 
solicitações, de modo 
a torná-las mais 
eficientes; 
 
Manter a 
periodicidade dos 
atendimentos. 

Tem-se mantido a periodicidade 
dos atendimentos. 
 
Aos processos urgentes (ex: 
processos de proteção e 
promoção; processos crime (…)) 
tem-se dado prioridade máxima 
de modo a proteger os legítimos 
interesses dos utentes. 

Atento  o 
acervo de 
processos 
elevado, tem 
havido 
dificuldade de 
reposta/ 
emanação de 
instruções mais 
eficiente. 

Diminuir o valor das 
dívidas resultantes da 
falta de pagamento de 
mensalidades por parte 
dos utentes. 

Levantamento 
tempestivo da falta 
de pagamento de 
mensalidades por 
parte dos utentes, de 
modo a tentar agir 
preventivamente e 
obter  um efeito 
coativo sobre os 
devedores. 

Envio de cartas de dívida a todos 
o utentes devedores; 
 
Elaboração de planos de 
pagamento ajustado às posses de 
cada utente. 

Relativamente 
a alguns ATL 
esta medida já 
foi 
implementada 
com ganhos 
evidentes 
relativamente 
à cobrança de 
créditos. 
 
Torna-se 
necessário 
alargar este 
procedimento 
a outros 
equipamentos 
sociais. 
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Contabilidade 

Desafio Objetivo  Ação/Implementação Concretização  

Escolher um 
programa 

contabilístico 
adequado às 

necessidades da 
Instituição 

Deter um sistema 
contabilístico eficaz e 

de fácil 
manuseamento  

Pesquisa no mercado de diversos 

produtos até encontrar um sistema 

informático capaz de responder aos 

objetivos traçados; 

Migração de dados do anterior 

programa para o atual; 

Criação de um novo plano contabilístico 

e consequente alteração na forma de 

contabilização e lançamento dos 

documentos; 

Criação de diversos documentos tipo 

com integração automática (salários, 

Galpfrota, TMN,…); 

Emissão de faturação informática. 

Ação em curso, 

projeto 

iniciado em 

2009, falta a 

implementação 

do módulo de 

amortizações 

Conhecer 
diariamente o 
saldo da “caixa 

sede” 

Obter saldos de caixa 
diários 

Eliminar lançamentos paralelos em 

excel diários que originavam duplicação 

de tarefas; 

Promover o lançamento diário de todos 

os valores pagos e recebidos pela “caixa 

sede” no programa de contabilidade; 

Contagens físicas ocasionais ao saldo da 

“caixa sede”; 

Eliminar movimentos de valores por 

caixa apenas de transferência entre 

contas e encaminhamento dos mesmos 

para depósitos bancários; 

Reduzir o volume de documentos pagos 

por caixa. 

Terminado em 

2010 

Deter o menor 
montante possível 

de 
disponibilidades na 

“caixa sede” 

Reduzir o volume de 
disponibilidades na 

“caixa sede” 

Encaminhamento de diversas operações 

para depósitos bancários, como por 

exemplo, o depósito direto por parte 

dos diversos estabelecimentos das 

mensalidades dos utentes. 

Terminado em 

2011 

Elaborar o 
orçamento geral 

da Instituição 

Elaborar orçamento 
da Instituição para: 

- cumprir o estipulado 
pela Segurança Social 
- permitir o controlo 

orçamental 

Recolha de informação junto dos 

técnicos e da direção do investimento 

necessário; 

Valorização do investimento; 

Recolha dos quadros de pessoal e 

respetivas imputações; 

Projeção de atividades. 

Ação em curso. 

Projeto 

iniciado em 

2009, ainda 

não concluído. 
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Contabilidade 

Desafio Objetivo  Ação/Implementação Concretização  

Tornar as 
prestações de 

contas 
tempestivas 

Prestações de contas 
trimestrais à Direção 

Redução dos prazos de entrega da 
documentação de forma a permitir o seu 
lançamento atempadamente; 
Elaboração de relatórios de contas que 
permitam à Direção ter uma fonte de 
trabalho para a tomada de decisões de 
cariz económico-financeiro. 

Ação em curso. 
Atualmente 
estão a ser 
elaborados 
relatórios 

referentes a 
março, 

setembro e 
dezembro 

Aplicar o 
princípio da 

especialização 
dos exercícios 

Obter Demonstrações 
Financeiras que 

traduzam a realidade 
de cada ano 

Distinguir custos e proveitos do 
exercício n e n+1; 
Reconhecer os vencimentos referentes a 
férias e subsídios de férias referentes a 
cada ano; 
Proceder ao diferimento de todas as 
despesas, primeiro semestralmente e 
depois tentar reduzir para lançamentos 
ao mês; 
Construir uma ferramenta informática 
que possibilite os lançamentos mensais. 

Ação em curso. 
Atualmente é 

feito o 
reconhecimento 

trimestral. 

Otimizar o 
manuseamento 

de mapas 
referentes às 

ULDM’s 

Registo da informação 
por utente de forma 

simplificada e 
compreensível 

Criação de uma ferramenta informática 
que permite o registo simplificado e que 
gera a informação necessária à correta 
prestação de contas às entidades 
responsáveis. 

Ação concluída 
em 2010 

Criar registos 
eficazes 

referentes a 
abonos 

Registo por utente 
dos abonos recebidos 
do CAT e de Semide 

Criação de uma ferramenta informática 
que permite o registo e identificação 
dos valores recebidos, permitindo 
proceder com segurança a devoluções 
de verbas recebidas indevidamente ou à 
reclamação caso não se verifique essa 
obrigação. 

Ação concluída 
em 2010 

Criar fichas dos 
valores recebidos 
pela Segurança 

Social  

Registo dos valores 
recebidos da 

Segurança Social por 
equipamento/valência 
e geração dos mapas 
legalmente exigidos 

Criação de uma ferramenta informática 
que permite o registo e identificação 
dos valores recebidos, permitindo 
proceder a uma mais fácil conferência e 
à emissão automática dos mapas a 
afixar nos centros. 

Ação concluída 
em 2010 

Reduzir a escrito 
procedimentos  

Criação de um manual 
de procedimentos 

Definição dos princípios; 
Levantamento das diferentes tarefas 
realizadas; 
Construção do manual. 

Ação em curso. 
Este projeto já 
sofreu diversas 

alterações. 
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Contabilidade 

Desafio Objetivo  Ação/Implementação Concretização  

Definir as 
funções dos 

colaboradores do 
setor de 

contabilidade 

Criação do 
organigrama funcional 

do setor 

Definição de funções; 
Definição de tarefas; 
Substituição de uma colaboradora; 
Reajustamento de categoria de uma 
colaboradora  

Ação em curso. 
Com novas 

necessidades 
urge 

reorganizar o 
setor. 

Obter informação 
sobre 

quantidades e 
tipos de produtos 

consumidos 

Implementação de um 
sistema de gestão de 

stocks 

Organização do setor de compras com 
elaboração de diversos manuais de 
procedimentos, definição de 
organigrama e de funções; 
Criação de “famílias” de produtos a 
serem controladas; 
Controlo de inventários; 
Introdução do conceito de “contrato” de 
forma a controlar os preços de 
fornecimento dos fornecedores; 
Implementação de sistema informático 
de gestão de stocks com integração 
automática na contabilidade; 
Registos e implementação do circuito de 
aquisição de produtos (Encomendas, 
Guias Receção, Transporte, Faturas). 

Ação em curso. 
É necessário 

avaliar e 
reorganizar o 

setor. 

Obter informação 
sobre as 
refeições 

consumidas no 
CRSI 

Implementação de um 
sistema de gestão de 
stocks com registo de 
capitações e “pratos” 

consumidos 

Organização do setor de economato com 
elaboração de diversos manuais de 
procedimentos, organigrama e de 
funções; 
Criação de artigos com os diferentes 
“pratos” a serem controlados; 
Controlo de inventários; 
Implementação de sistema informático 
de gestão de stocks com integração 
automática na contabilidade; 
Registos e implementação do circuito de 
aquisição de produtos (Encomendas, 
Guias Receção) do sistema de controlo 
automático de saídas de armazém. 

Ação em curso. 
É necessário 

avaliar e 
reorganizar o 

setor. 
É necessário 

implementar o 
controlo de 
armazém. 

 

Criar contas 
correntes de 

utentes e 
proceder à 
emissão de 

recibos 
automáticos 

Obtenção de recibos 
informáticos; 

controlo das contas 
correntes dos 

utentes; 
criação de uma base 
de dados única com a 
informação do utente 

Definição de fórmulas de cálculo para as 
diversas valências; 
Definição de elementos de ligação à 
contabilidade ( diários, contas, artigos) 
Implementação de um sistema de gestão 
de utentes com emissão de faturação, 
recibos, controlo de recebimentos, 
integração automática na contabilidade 
permitindo a obtenção de contas 
correntes individualizadas por utente 
- listagens diversas para respostas a 
seguradoras, Segurança Social, … 

Ação em curso. 
Projeto 

iniciado em 
2011, ainda em 

curso, com 
implementação 

já nas 
valências de 
Creche, JI, 
ATL, Lar de 

Grandes 
Dependentes, 
Lar de Idosos 
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Contabilidade 

Desafio Objetivo  Ação/Implementação Concretização  

Fazer chegar a 
informação aos 

diversos 
estabelecimentos 
de forma rápida 

e clara 

Criar um canal de 
comunicação de fácil 

acesso e comum a 
todos os 

equipamentos 

Implementação de plataformas 
informáticas para: 
- gestão de utentes 
- faturação / recebimentos 
- encomendas / compras  

Ação em curso 

Atribuir plafonds 
para fazer face a 

despesas 
urgentes e 

inadiáveis nos 
equipamentos 

Implementação de 
“fundos fixos” 

Atribuição de cartões multibanco com 
plafonds pré-definidos pagamento de 
despesas urgentes e inadiáveis de 
pequeno montante; 
Desvio de todas as despesas possíveis de 
serem encaminhadas para os 
fornecedores habituais da Instituição, 
possibilitando o pagamento mais 
alongado; 
Orientações para que todos os valores 
recebidos sejam obrigatoriamente 
depositados; 
Proibição de pagamento de alguns tipos 
de despesas a dinheiro; 
Negociação por parte do setor de 
compras com os fornecedores de 
combustíveis na serra para pagamentos a 
30 dias de forma a possibilitar a redução 
de plafonds. 

Ação em curso, 
iniciada em 
outubro de 

2011, falta a 
implementação 
em ATL para as 

situações de 
férias e 

atividades, 
devendo estar 
concluída em 
dezembro/11. 

Obter receitas 
através de uma 
melhor gestão 
dos Depósitos à 

Ordem 

Otimizar depósitos 
bancários 

Realização de consultas periódicas a 
diversas entidades bancárias para a 
obtenção das melhores taxas de 
depósitos a prazo. 

Procedimento 
implementado, 
sendo repetido 

consoante a 
disponibilidade 
financeira CDC 

Deter a posição 
bancária o mais 
próximo possível 
da posição real 

Conciliações 
bancárias mensais 

Contabilização das operações bancárias 
mensalmente; 
Realização de conciliações bancárias, às 
contas principais, mensalmente; 
Visa-se contabilizar os documentos que 
chegam à sede em bancos diariamente 

Ação em curso. 
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Contabilidade 

Desafio Objetivo  Ação/Implementação Concretização  

Reduzir custos e 
carga 

administrativa 
para a Instituição 

através da 
alteração das 

formas de 
pagamento  

Diminuir a emissão de 
cheques como meio 

de pagamento 

Utilização das funcionalidades “home 
banking” nas diversas entidades 
bancárias para efetuar pagamentos, 
transferências, pedido de emissão de 
cheques, … 
Estudo junto de uma entidade bancária 
para a emissão de cartas cheque a custo 
“zero” para a Instituição; 
Estudo com a empresa responsável pelo 
programa de contabilidade sobre a forma 
de geração do ficheiro a enviar para o 
banco. 

Ação em curso 
a ser concluída 

ainda em 
novembro/11 

Criar formas 
alternativas para 
recebimento de 
mensalidades 

Implementar um 
sistema de 

recebimentos por 
referência multibanco 

Consulta de bancos na obtenção de 
condições 
Estudo com a empresa responsável pelo 
programa de contabilidade sobre a forma 
de implementação e respetiva 
integração automática nas contas 
correntes dos utentes. 

Ação em 
estudo 

Projetos 

Apoio nas 
candidaturas; 

Execução financeira 
de diversos projetos 

Estudo da legislação 
Verificação dos procedimentos 
Organização dos processos 
Contacto com a área financeira das 
diversas entidades financiadoras 
Preenchimento dos diversos formulários 
(Candidaturas e/ou execução): 
- PARES – Creche da Leirosa 
- IEFP – Gabinete de Inserção Profissional 
- PRODER –Esteiro, S. Paio de Gramaços, 
Amoreira, Colmeal, S. Martinho, Pomares 
- MASES – Buarcos, S. Paio de Gramaços 
-POPH – Medida 3.2, Medida 6.1 
- ACIDI – Mediador 
- ACIDI – Trampolim 
- IDT – “”Gat UP” 
- IDT – “In realidades” 
Apoio em candidaturas como Prémio 
Mota Engil, EDP Solidária, BPI Capacitar, 
Mais Centro, ADIS SIDA, POPH Medidas 
7.1, 2.3; 6.12; 3.6. 

Ação 
dependente 
dos projetos 

em curso 

Segurança e 
proteção para os 

dados que 
circulam em rede 

Implementar um 
sistema capaz de 

garantir essa 
segurança e proteção 

de dados 

- Adjudicação de uma Rede Privada 
Virtual (VPN). 
 
- Aquisição de equipamento físico de 
suporte. 

Em curso 


