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III – Lista de Abreviaturas 
 

Abrevia-
tura 

Descrição Abreviatura Descrição Abreviatu-
ra 

Descrição 

MGQ Manual de Gestão da Qua-
lidade 

CAO Centro de Atividades Ocupa-
cionais 

PI Plano Individual 

SGQ Sistema de Gestão da Qua-
lidade 

LRE Lar Residencial PCI Plano de Cuidados Indivi-
dual 

GQ Gestor da Qualidade CRP Centro de Reabilitação Profis-
sional 

PADAPT Plano de Adaptação 

DS Documento de Suporte CS Cantina Social PA Plano de Atividades  

PS Processo de Suporte SAD Serviço de Apoio ao Domicílio ASU Atividade Socialmente 
Úteis 

DR Documento de Realização FPR Formação Profissional PASU Plano de Atividades Soci-
almente Úteis 

PR Processo de Realização 1 PCO Plano de Comunicação Orga-
nizacional 

FPCT Formação Prática em 
Contexto de Trabalho 

DM Documento de Medição ITM Instrução de Trabalho de Me-
dição 

IAOP Informação, Avaliação e 
Orientação Profissional 

PM Processo de Medição ITR Instrução de Trabalho de Rea-
lização 

IAOQE Informação, Avaliação, 
Orientação para a Qualifi-
cação e Emprego 

DG Documento de Gestão ITG Instrução de Trabalho Geral CR Centro de Recursos 

PG Processo de Gestão  ITS Instrução de Trabalho de Su-
porte 

QA Quality Alive 

AC Apoio á Colocação APC Acompanhamento Pós Colo-
cação 

UR Lar Residencial 

 

                                       
1 Nota: definimos como Processos Chave todos os Processos de Realização (PR). 



                                         Versão 2 – Aprovado em 13/02/2015 Página 5 
 

IV – Introdução 

 

1. Confidencialidade 

Este Manual de Gestão da Qualidade é da responsabilidade da CRACEP-Cooperativa de 

Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Portimão e poderá ser alterado sempre 

que tal se justifique. A sua aplicação destina-se exclusivamente ao funcionamento da 

organização e, como tal, deverá ser atualizado de forma permanente, para que da sua 

utilização não decorra qualquer não conformidade. Não é permitida a sua utilização, 

através de cópia, suporte informático ou qualquer outro suporte, sem a autorização 

expressa da Direção da CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Exceci-

onal de Portimão. 

 

2. Referência normativa 

Modelo de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais (CAO e LRE) -  nivel B 

 

3. Promulgação 

A Direção da CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Por-

timão, assume a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, como fator fun-

damental no desenvolvimento da relação com os seus clientes e no envolvimento dos 

recursos humanos orientados pela perspetiva da melhoria contínua dos seus serviços. 

O Manual de Gestão da Qualidade assume-se como instrumento de orientação, para 

toda a gestão e funcionamento da CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Cri-

ança Excecional de Portimão, e a sua promulgação por parte da Direção, confere-lhe 

caráter obrigatório. 
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V – Apresentação da organização 

 

1. Denominação 

CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Portimão 
 

2. Síntese Histórica 

A CRACEP surgiu em 1975 graças à iniciativa de um grupo de pais apoiados pela Câma-

ra Municipal de Portimão e o Rotary Clube local. 

Durante algum tempo funcionou apenas com uma Resposta Social — O Centro Educa-

cional. 

Através de um protocolo com o I.E.F.P.— Instituto do Emprego e Formação Profissio-

nal, em 1983, deu-se início, à construção do edifício, de que dispomos, na Coca Mara-

vilhas, e que hoje é a nossa sede. 

Em 1991 iniciou-se a Formação Profissional para jovens com deficiência, com o apoio 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Simultaneamente constatou-se que as crianças que havíamos acolhido em 1975, cres-

ceram e apresentavam outras necessidades, por consequência, outro tipo de respos-

tas. Surgiu então, em 1995, o Centro de Atividades Ocupacionais e posteriormente o 

Lar Residencial, inaugurado em 2001. 

Assim, entendemos que o nosso apoio tinha que ser o mais abrangente possível, pelo 

que temos vindo a aumentar a nossa capacidade de resposta e a melhorar a qualidade 

e o rigor dos serviços prestados.  

O ingresso em qualquer Resposta Social é feito mediante inscrição, segundo o Regula-

mento Interno de cada uma das Resposta Social.  

A CRACEP dispõe das seguintes Respostas Sociais: 
 

 - Centro de Reabilitação Profissional — C.R.P. 

 Funciona desde Junho de 1991, na Coca Maravilhas, em Portimão, ministrando Cursos 

de Formação Profissional com a duração máxima de 2900 ou 3600 horas, para pessoas 

portadoras de deficiência e incapacidades, com mais de 15 anos, com aptidão para 

uma reabilitação profissional e posterior integração no mundo do trabalho. 
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Os objetivos para esta Resposta Social, são a Integração Sócio-Profissional da pessoa 

portadora de deficiência e incapacidades através do desenvolvimento de ações que 

visam a recuperação e atualização e/ou aquisição de competências que lhe permitam 

o desempenho de uma atividade profissional no mercado normal de emprego, bem 

como o desenvolvimento da sua autonomia pessoal e social. 

Esta Resposta Social, é certificada pela DGERT- Direcção Geral do Emprego e das Rela-

ções de Trabalho, e tem o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP. 

Os cursos de formação profissional neste momento são: 

Assistente Administrativo/a 

Pasteleiro/a - Padeiro/a 

Empregado/a de Mesa  

Serralheiro/a Civil 

Empregado/a de Andares 

Agente em Geriatria 

 

- Centro de Atividades Ocupacionais — C.A.O. 
 

Iniciou a sua atividade em Setembro de 1995, em instalações próprias, na Coca Maravi-

lhas, em Portimão,   

Destina-se a jovens com idade superior a 16 anos, portadores de deficiências graves e 

profundas. 

Os objectivos para esta Resposta Social são:  

 - Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados; 

 - Assegurar aos clientes, condições adequadas ao seu desenvolvimento, bem – estar e 

pleno aproveitamento das suas potencialidades; 

- Proporcionar aos clientes atividades socialmente úteis, que lhes permitam melhorar a 

sua auto – estima e reforçar a satisfação pessoal; 

- Promover a participação ativa dos clientes e significativos. 

Conta com o apoio técnico permanente nos planos físico, psíquico e social de pessoal 

especializado e auxiliar que abrange várias áreas ocupacionais.  

Esta Resposta Social, tem o apoio do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, atra-

vés do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, de Faro.  
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- Lar Residencial — L.R.E 

Iniciou a sua atividade em Agosto de 2001, em instalações próprias, na Mexilhoeira 

Grande. 

Destina-se a jovens e adultos portadores de deficiência intelectual de ambos os sexos, 

a partir dos 16 anos de idade, que temporária ou definitivamente não possa residir no 

seu meio familiar. 

O seu principal objetivo é disponibilizar condições de bem-estar e qualidade de vida 

ajustados às necessidades dos residentes, promover a sua auto-estima, a autonomia 

pessoal e social e privilegiar a interação com a família e a comunidade. 

Esta Resposta Social tem o apoio do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, através 

do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, de Faro. 

 

- Cantina Social — C.S. 

Iniciou a sua atividade em Julho de 2012 com o fornecimento de 65 refeições diárias a 

pessoas carenciadas. Esta, está preparada para aumentar o número de refeições a for-

necer, caso seja solicitado pelo Centro Distrital de Segurança Social. 

A Cantina Social funciona como um Programa de Emergência Alimentar, que permite 

garantir às pessoas e/ou famílias que mais necessitam, o acesso a refeições diárias gra-

tuitas, com especial atenção aos idosos com baixos rendimentos, famílias expostas ao 

fenómeno do desemprego, famílias com filhos a cargo, pessoas com deficiência e pes-

soas com dificuldade em ingressar no mercado de trabalho, bem como outras situa-

ções de emergência temporária. 

Conta com o apoio de técnicos especializados que fazem a triagem dos candidatos, 

bem como de pessoal de cozinha e outros que confecionam as refeições.  

Este Programa de Emergência Alimentar funciona através de um Protocolo com o Insti-

tuto de Segurança Social, IP. 
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3. Localização e Contactos 

CRACEP Sede 

Rua Coronel Armando da Silva Maçanita 

Coca Maravilhas,  

8500-302 Portimão 

Telefone: 282 420 820 

Fax: 282 420 829 

geral@cracep.pt 

cao@cracep.pt 
crp@cracep.pt 

CRACEP LRE 

Sitio das Fontainhas lote 2  

Mexilhoeira Grande 

8500-132 Portimão 

Telefone: 282 960 320 

Fax: 282 960 329 

 
lre@cracep.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:geral@cracep.pt
mailto:cao@cracep.pt
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4. Serviços e Atividades  

A CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Portimão de-

senvolve serviços e atividades de acordo com os objetivos específicos das Respostas 

Sociais: 

O Centro de Reabilitação Profissional — C.R.P. desenvolve intervenções técnicas no 

âmbito da reabilitação profissional, designadamente: 

 
a) Na Formação Profissional 

 Avaliação e Orientação Profissional para a Qualificação e o Em-

prego; 

 Formação para a Qualificação Profissional e Escolar; 

 Integração Sócio – Profissional; 

 Acompanhamento técnico pedagógico. 

 
b) No Centro de Recursos 

 Informação, avaliação e orientação para a qualificação e o em-

prego; 

 Apoio à colocação; 

 Acompanhamento pós colocação; 

 Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras ar-

quitetónicas; 

 Emprego apoiado e apoio às empresas e outras entidades em-

pregadoras no domínio da empregabilidade das pessoas com 

deficiência e incapacidade; 

 Avaliação da capacidade de trabalho de pessoas com deficiência 

e incapacidades. 
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O Centro de Actividades Ocupacionais – CAO, desenvolve serviços/atividades de 
acordo com o Plano Anual de Atividades e com o Plano Individual de cada cliente, o 
qual, define os serviços e as áreas de intervenção, tendo como principal objetivo 
responder às necessidades dos clientes, bem como, às suas expetativas e dos seus 
significativos, maximizando os seus potenciais. Para atingir estes objetivos o CAO 
assegura a prestação dos seguintes serviços: 
 

 Alimentação; 

 Prestação de Cuidados de Higiene; 

 Apoio Terapêutico nos Planos Físicos, Psicológico e Social; 

 Apoio nos Cuidados de Saúde; 

 Transportes.  

O CAO realiza ainda, as seguintes atividades: 

 Atividades Sensório Motoras; 

 Atividades Socialmente Úteis; 

 Atividades de Vida Diária; 

 Atividades Culturais 

 Atividades de Integração Social. 

 
O Lar Residencial — L.R.E. O desenvolvimento dos serviços/atividades é efetuado de 
acordo com o Plano Anual de Atividades e com o Plano Individual de cada cliente, o 
qual prevê os serviços e as áreas de intervenção disponibilizadas, tendo como principal 
objetivo responder às necessidades do cliente, assim como às suas expetativas e dos 
seus significativos, maximizando os seus potenciais. Mediante isto, a Unidade 
Residencial assegura a prestação dos seguintes serviços/ atividades: 
 

 Apoio Residencial (alojamento); 

 Nutrição e Alimentação; 

 Apoio nas Atividades de Suporte à Vida Quotidiana (Tratamento de rou-

pa, transporte, acompanhamento ao exterior e aquisição de bens e ser-

viços); 

 Apoio nas actividades Socioculturais (actividades lúdicas e recreativas); 

 Apoio Psicossocial; 

 Apoio à Família; 
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 A Unidade Residencial poderá sempre disponibilizar outros serviços e 

desenvolver outras atividades, com vista a responder às necessidades e 

expectativas dos clientes. 

 
 
 
5. Definição de partes interessadas 

As partes interessadas da Instituição são: clientes, significativos, colaboradores, parcei-

ros, financiadores e fornecedores. 

 
 
6. Responsabilidade e Autoridade 

A responsabilidade e autoridade no Sistema de Gestão da Qualidade estão definidas 

no Manual de Gestão da Qualidade, bem como nas instruções de trabalho e mapea-

mento das tarefas inscritas em cada um dos diferentes processos do SGQ. 
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VI – Orientações 

 

1. Visão 

Uma Instituição reconhecida na comunidade pela qualidade e excelência dos serviços 

prestados, destacando-se pela inovação e respeito pela diferença. 

 
 
2. Missão 

Apoiar, cuidar, reabilitar e integrar a pessoa com deficiência intelectual e com incapa-

cidades, promovendo a sua qualidade de vida, a sua satisfação individual e a sua inclu-

são na comunidade, suportados num serviço de excelência.  

 

3. Estratégia 

 

3.1. Implementar um sistema de qualidade, orientado para a melhoria contínua dos 

métodos, dos processos, das práticas, e da satisfação dos clientes e dos colaboradores. 

 

3.2. Gerir os recursos humanos, na ótica da motivação dos colaboradores, na orienta-

ção para os clientes, monitorização dos resultados e desenvolvimento das competên-

cias profissionais e humanas. 

 

3.3. Desenvolver uma intervenção em rede e em parceria, com o objetivo da satisfação 

integral das necessidades do cliente e das partes interessadas. 

 

3.4. Investir no alargamento e na reconversão dos serviços no sentido da sua adequa-

ção às necessidades e expetativas da comunidade. 

 

3.5. Gerir económico-financeiramente de modo sustentável, assente na racionalização 

dos custos, na diversificação dos proveitos e no aprofundamento do mecenato social. 
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3.6. Primar por uma atuação profissional baseada no relacionamento ético e transpa-

rente com todas as partes interessadas respeitando a diversidade e promovendo a di-

minuição das desigualdades. 

 

4. Política da Qualidade 

A nossa Política da Qualidade é o resultado formal de um projeto em que a Instituição 
acredita e que visa: 

Ter um nível organizacional que garanta elevada qualidade dos serviços prestados vi-
sando a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes; 

Proporcionar a melhoria contínua das condições de trabalho, a valorização e motivação 
dos seus Colaboradores; 

Controlar a conformidade e a melhoria contínua dos processos procurando a sustenta-
bilidade da Instituição; 

Assegurar uma participação ativa na comunidade, honrando os compromissos com 
fornecedores, colaboradores, parceiros e clientes. 

 
5. Campo de Aplicação 

O Sistema de Gestão da Qualidade assente nos Manuais da Segurança Social aplica-se 

à prestação dos serviços de CAO e LRE. 

 

6. Exclusões 

O SGQ não integra qualquer exclusão. 

 

7. Representante da Instituição 

A Direção da CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Por-

timão designa Maria João Vieira Correia da Palma Guerreiro, como responsável opera-

cional pelo SGQ, devendo cumprir o conteúdo funcional definido no Manual de Fun-

ções.  

 
8. Comunicação Interna e Externa 

Tendo presente a importância da comunicação dos resultados do Sistema de Gestão 

da Qualidade, a CRACEP-Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de 

Portimão, comunicará pelos canais e meios disponíveis, os resultados do desempenho 
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do SGQ, através da Direção e do Gestor da Qualidade. A divulgação dos resultados será 

dirigida aos clientes, aos significativos, aos colaboradores, aos fornecedores, aos par-

ceiros, aos financiadores e outras partes interessadas. 

 

VII – Sistema de Gestão da Qualidade 

 

1. Estrutura Documental 

O Sistema de Gestão da Qualidade integra um conjunto de documentos que constitu-

em a sua estrutura formal. O sistema documental do SGQ, integra o Manual de Gestão 

da Qualidade, os Processos da Qualidade e os requisitos dos diplomas legais que regu-

lam os setores de atividade. Proporciona informações normativas e procedimentais, 

por um lado, e dados e informações processuais, na forma de registos da qualidade, 

por outro lado. Documentos e registos permitem, respetivamente, apresentar a forma 

e revelar o funcionamento do SGQ, sendo estes controlados no âmbito da ferramenta 

informática de gestão Quality Alive. 

 

1.1. Controlo e distribuição do Manual de Gestão da Qualidade 

A distribuição do Manual de Gestão da Qualidade é da responsabilidade do Gestor do 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

A sua distribuição pode ser efetuada em suporte de papel ou suporte digital. 

Aquando de alterações realizadas no MGQ deverá efetuar-se a substituição do docu-

mento, passando a designar-se o anterior de “Obsoleto”. 

 

1.2. Emissão do Manual de Gestão da Qualidade 

A aprovação do MGQ é efetuada pela Direção da CRACEP-Cooperativa de Reeducação 

e Apoio à Criança Excecional de Portimão. A coordenação da sua conceção é da res-

ponsabilidade do Gestor do SGQ, com a colaboração das pessoas envolvidas no SGQ. 
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1.3. Revisão e Atualização do Manual de Gestão da Qualidade 

O Manual de Gestão da Qualidade será revisto sempre que tal se justifique. Em caso de 

revisão, os manuais em circulação devem ser recolhidos e considerados obsoletos. É 

da responsabilidade da Direção a aprovação das alterações ao MGQ. 

 

2. Modelo de Gestão por Processos 

O Sistema de Gestão da Qualidade construído pela CRACEP-Cooperativa de Reeduca-

ção e Apoio à Criança Excecional de Portimão, organiza-se através do modelo de ges-

tão por processos, variáveis segundo a sua natureza: realização, suporte, gestão e me-

dição. 

O SGQ organiza-se e desenvolve-se com base na metodologia PDCA – (Plan – Do – 

Check – Act), orientada para a satisfação dos clientes e para a melhoria contínua do 

sistema. 

Sustentada neste conjunto de princípios, a CRACEP-Cooperativa de Reeducação e 

Apoio à Criança Excecional de Portimão, gere o seu SGQ, com base no seguinte: 

Planear – Organizar o SGQ de acordo com as necessidades dos clientes e de acordo 

com as políticas da organização, numa lógica sistemática que possibilite a permanente 

obtenção de resultados e controlo dos indicadores. 

Fazer – Executar as tarefas e ações de acordo com os processos definidos com uma 

permanente focalização no cliente. 

Verificar – Medir e monitorizar os processos de uma forma permanente, comparando 

os resultados com os objetivos estabelecidos, numa perspetiva de melhoria contínua. 

Agir – Implementar as melhorias necessárias com o objetivo de melhorar de forma 

contínua, o desempenho do sistema, respondendo de forma adequada às necessida-

des e expetativas dos clientes. 
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2.1. Interação das categorias dos processos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Interação de processos (anexo 1) 

 
2.3. Lista de processos (anexo 2) 

 
2.4. Lista de Documentos fora da QA (anexo 3) 

 
2.5. Manual da Qualidade da Atividade Formativa (anexo 4) 
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VIII. ORGANIGRAMA 
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