
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO ANUAL – 2014 
 
 

Da análise geral à monitorização do Plano anual do ano de 2014, registaram-se 52 atividades previstas para o ano de 2014. 

Destas, 21 atividades corresponderam ao 1º semestre do ano, sendo que 4 delas não se concretizaram nesse período, o que 

correspondeu a 81% de concretizações de atividades nesse semestre. 

No 2º semestre as atividades previstas eram 31, mais as 2, que passaram para este semestre, nomeadamente, a Avaliação 

do Desempenho dos Colaboradores e a conclusão do Site institucional, perfazendo um total de 33 atividades para este 

semestre. 

Das 33 atividades previstas correspondentes ao 2º semestre, foram concretizadas a sua maioria, à exceção de 3, que foram: 

 

 Obter a Certificação durante o ano de 2014; 

 Fazer a reestruturação de espaços com vista a uma nova Resposta Social; 

 Festa das Luzes no LRE. 

 

As razões que levaram à não concretização destas atividades, prenderam-se umas, com motivos de ordem política/financeira, 

que obrigaram a Instituição a adiar o projeto da reestruturação dos espaços com o objetivo de criar uma nova Resposta 

Social, outras, nomeadamente, a Festa das Luzes no LRE não foi possível efetivar-se pois o edifício encontrava-se em obras 

de implementação do Sistema de Segurança e Combate a Incêndios. 

Por último, não foi possível obter a Certificação, visto as obras a implementar não terem sido concluídas, determinando a não 

obtenção da respetiva documentação, até final de Dezembro de 2014. 

Ao longo de todo o ano, não foram realizadas 5 atividades, tendo-se obtido uma percentagem de 90,50% de concretização 

das atividades propostas. 

No que respeita ao cumprimento das metas, podemos concluir que cerca de 34,60% das metas foram superadas e cerca de 

38,60% foram atingidas. Cerca de 26,80% das metas não foram atingidas, embora as respetivas atividades tenham sido 

realizadas. 

Como foi referido, cerca de 73,20% das atividades atingiram as metas propostas ou superaram-nas, o que revela que o Plano 

Anual se concretizou, no entanto, constata-se que houve alguns desvios, em relação ao planeado e ao alcançado nalgumas 

atividades, o que serviu de estudo para adequar melhor o Plano Anual de 2015, à realidade da Instituição. 

As atividades que ficaram mais distanciadas das metas definidas no Plano foram: 

 

 Reuniões com fornecedores. Não foi possível concretizar o número de reuniões previstas, por dificuldades temporais das 

2 partes. Em 2015 far-se-á um esforço maior no sentido de realizar as reuniões necessárias e previstas com os 

fornecedores. 



 
 
 

 

 A taxa de conformidade das práticas e dos registos evidencia um desvio negativo de 8%, explicado pelo 

facto de que algumas evidências para obtenção da certificação, ainda estavam em fase de conclusão. De todas as não 

conformidades detetadas foram implementadas ações de melhoria que se encontram em implementação. 

 Em relação à taxa de eficácia da formação dos colaboradores também se verificou um pequeno desvio, de cerca de 1,5%, 

mas consideramos ter obtido uma taxa satisfatória, o que não invalida continuar a melhorar. 

 Relativamente à taxa de cumprimento do perfil da função, resultante da avaliação de desempenho dos colaboradores, 

nota-se um desvio relativamente acentuado, que será tratado, com a implementação dos objetivos individuais e de equipa, 

já definidos juntamente com os colaboradores.  

 O turnover obteve o valor de 5.33, tendo em conta que se efetivaram 5 saídas de colaboradores e 3 entradas, durante o 

ano de 2014. As saídas destes colaboradores explicaram-se por duas rescisões de contratos e três contratos que 

terminaram e não foram substituídos e as entradas, dois foram por substituição de colaboradores que estavam de baixa 

médica e outra pessoa, a quem se fez um contrato de trabalho como ajudante de cozinha. 

 

A análise do Relatório de Contas só será possível efetuar em meados de Abril, aquando do apuramento dos valores finais do 

ano civil. 

As atividades que dizem respeito à avaliação de satisfação dos clientes, colaboradores e parcerias superaram as metas. 

Em relação à avaliação do PI, a meta definida foi superada, sendo de 89,52%, o que revela que as metas dos PI’s foram bem 

planeadas, devendo continuar a manter a mesma estratégia, adequando cada vez mais os Planos Individuais a cada cliente. 

Sobre as sugestões apresentadas pelos vários intervenientes – clientes, significativos, colaboradores, parceiros, fornecedores 

e financiadores, todas as metas foram claramente superadas, exceção feita aos financiadores e parceiros, que não 

apresentaram sugestões, mas que pensamos ultrapassar no próximo ano. 

 

Finalmente, concluímos que o Plano anual não apresentou grandes desvios em relação ao planeado. As atividades foram 

quase todas cumpridas na sua totalidade e com sucesso. Aquelas que não atingiram as metas planeadas, considerámos não 

ter sido da responsabilidade direta da Instituição, uma vez que essas atividades dependeram de entidades externas (obras, 

obtenção de licenças, etc.) que dificultaram a concretização dos objetivos. 

Convém ressalvar que a meta referente ao indicador “Taxa de participação dos significativos em atividades” foi, por lapso, 

definida em número e não em percentagem, tendo sido avaliada também um número, de forma a seguir a mesma lógica de 

pensamento. Na definição das metas de 2015 será tida em questão em atenção. 

 

 

 

Portimão, 30 de Janeiro de 2015 


