
Lar Residencial 

DS.03.319   POLÍTICAS 

ANO: 2014 

Política da qualidade 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. Para garantir a 
execução da política da qualidade, a organização deve controlar a conformidade dos processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização. 

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Aumentar a capacidade de resposta a clientes de 

Lar Residencial 
Taxa de execução. 5.00  Percentagem realizada do 

projeto 

Garantir a certificação da qualidade 
Taxa de conformidade das práticas e dos 

registos. 100.00 

 Nº de requisitos 

conformes/ nº de 

requisitos controlados x 

100 

Melhorar a autonomia dos clientes Grau de execução dos objetivos do PI. 85.00 
 SUM resultados obtidos 

no PI / SUM resultados 

previstos no PI 

Melhorar a comunicação 
Nº de Reclamações por falta de informação 

divulgada. 
0.00  Sumatório de 

reclamações 
Número de sites criados. 1.00  Nº de sites criados 

Melhorar a utilização das tecnologias de 

informação 
Taxa de utilização da QA por parte dos 

colaboradores. 60.00 

 Número Total de 

colaboradores/número de 

colaboradores que fazem 

registos na QA 
Melhorar as condições de trabalho dos 

colaboradores 
Nº de Computadores. 2.00  Nª de Computadores 

Melhorar continuamente os serviços Taxa de Melhoria dos serviços 100.00  Somatório das ações de 

melhoria x100 
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Política da qualidade 

Melhorar o desempenho económico 

Número de refeições. 65.00 
 Nª de refeições da 

Cantina social que 

aumentaram 

Taxa de Evolução da receita. 10.00  Comparação com o ano 

anterior 

Taxa de Evolução dos custos operacionais. 25.00  Comparação com o ano 

anterior 

Taxa de Evolução global. 13.00 
 evolução dos custos 

operacionais / evolução 

da receita 

Satisfazer as necessidades e expectativas das 

entidades  interessadas 

Taxa de satisfação de parceiros. 90.00 
 somatário dos valores dos 

itens / número de 

inquiridos x 100 

Taxa de satisfação dos clientes/ significativos. 75.00 
 somatório valores itens / 

número de inquiridos x 

100 

Taxa de Satisfação dos colaboradores. 70.00 
 somatário dos valores dos 

itens / número de 

inquiridos x 100 

Taxa de Satisfação dos fornecedores. 80.00 
 somatário dos valores dos 

itens / número de 

inquiridos x 100 
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Política de parcerias 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, publicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade 
organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económica, humana e ambiental.  

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Melhorar a eficácia da instituição 

Número de Clientes transportados. 18.00  total de clientes 

transportados 
Número de Formandos em  prática de contexto 

de trabalho. 
35.00  somatório que teve 

formação prática 
Número de Iniciativas a desenvolver ( por 

semana). 
4.00  

total das iniciativas 
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Política da participação 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seu cliente e à participação de outras entidades interessadas na melhoria dos processos da 
qualidade em todos os níveis da organização. 

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Melhorar a participação das entidades 

interessadas 

Nº de reuniões com clientes. 3.00  Somatório Nº de reuniões 

com clientes 

Nº de reuniões com colaboradores. 4.00  Somatório Nº de reuniões 

com colaboradores 

Nº de reuniões com financiadores. 2.00  SomatórioNº de reuniões 

com financiadores. 

Nº de reuniões com fornecedores. 8.00  Somatório Nº de reuniões 

com fornecedores. 

Nº de reuniões com parceiros 2.00  Somatório Nº de reuniões 

com parceiros 

Nº de reuniões individuais com significativos 

(por cliente). 
2.00 

 Somatório das reuniões 

com significativo de cada 

clienet 

Nº de sugestões de clientes/ significativos. 4.00 
 somatório Nº de 

sugestões de clientes/ 

significativos 

Nº de sugestões de colaboradores. 10.00 
 somatório Nº de 

sugestões de 

colaboradores 

Nº de sugestões de financiadores. 2.00 
 somatório Nº de 

sugestões de 

financiadores 

Nº de sugestões de fornecedores. 2.00 
 Somatório Nº de 

sugestões de 

fornecedores 

Nº de sugestões de parceiros. 1.00  somatório Nº de 

sugestões dos parceiros 

Promover o convívio entre clientes 

Taxa de participação dos clientes em 

atividades. 
45.00 

 Taxa de participação em 

cada actividade/Nº  de 

atividades 

Taxa de participação dos significativos em 

atividades. 
13.00 

 Taxa de participação em 

cada actividade/Nº  de 

atividades 
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Política da participação 

Produzido: 30-05-2014 11:30 

Sítio das Fontainhas, Lote 2, 8500 - 132  Mexilhoeira Grande   Contribuinte: 501566767   Telefone: 282960320   Fax: 282960329   E-mail: cracep.ur@sapo.pt 

DS.03.319   Políticas 

Página 5 de 10 



Política ambiental 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à sua ação, para o desenvolvimento sustentável, implementando padrões de atuação orientados para a melhoria do 
desempenho ambiental. 

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Melhorar o desempenho ambiental 

Diminuição ( em percentagem) do gasto em 

produtos de higiéne. 
3.00  diferença de gastos entre 

este e o ano anterior 
Número de Atividades realizadas com material 

reciclado. 
4.00  somatório das atividades 

realizadas no ano 
Número de Entrega de óleos alimentares (Kg). 200.00  Kg de óleos entregues 
Valor angariado com produção de 

energia(euros/mês). 
197.00  valor que resulta da 

produção por mês 

Fórmula de cálculo 

Produzido: 30-05-2014 11:30 

Sítio das Fontainhas, Lote 2, 8500 - 132  Mexilhoeira Grande   Contribuinte: 501566767   Telefone: 282960320   Fax: 282960329   E-mail: cracep.ur@sapo.pt 

DS.03.319   Políticas 

Página 6 de 10 



Política da ética 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que 
respeitem a privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social. 

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Melhorar o desempenho ético 

Nº de Ocorrencias sobre situações de 

negligencia, abusos e maus tratos com 

responsabilidade da organização 
0.00 

 
sumatório das 

ocorrências 

Nº de Reclamações legítimas. 0.00  Somatório de 

reclamações 

Taxa de conformidade das práticas e dos 

registos. 100.00 

 Nº de requisitos 

conformes/ nº de 

requisitos controlados x 

100 

Taxa de Satisfação dos clientes. 75.00 
 somatário dos valores dos 

itens / número de 

inquiridos x 100 

Taxa de Satisfação dos colaboradores. 70.00 
 somatário dos valores dos 

itens / número de 

inquiridos x 100 
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Política de responsabilidade social 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e 
cultural e não visa obter benefícios diretos. 

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Melhorar o contributo da instituição para a 

comunidade 
Nùmero de clientes participantes. 22.00 

 Nº de participantes em 

cada atividade/nº de 

atividades 
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Política dos recursos humanos 
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, selecção, formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e 
do seu desempenho e a garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração. 

Data da aprovação: 2014-04-08 

Objetivo Indicador Meta 

Melhorar a qualificação dos colaboradores 

Nível médio de habilitações escolares. 9.00 
Política de Qualificação 

Profissional 

Nº de trabalhadorese em 

cada habilitação escolar / 

nº total de trabalhadores 

Número de acções de formação. 6.00 
Política de Qualificação 

Profissional 
Somatório das ações 

Taxa de eficácia da formação. 85.00 
Política de Recrutamento e 

Seleção 

Nª de formações 

previstas/Número de 

formações realizadas 

Melhorar o desempenho dos colaboradores 

Taxa de conformidade das práticas/tarefas e 

dos registos. 100.00 
Política de Avaliação de 

Desempenho 

Nº de requisitos 

conformes/ nº de 

requisitos controlados x 

100 

Taxa de cumprimento do perfil da função 90.00 
Política de Avaliação de 

Desempenho 

Nº de requisitos exigidos 

no perfil/nº de requisitos 

cumpridos pelo total de 

trabalhadores admitidosx 

100 

Recrutar e seleccionar recursos humanos 

Nº de pessoas contratadas 1.00 
Política de Recrutamento e 

Seleção 
Nº de pessoas 

contratadas 

Taxa de cumprimento do perfil pela pessoa 

contratada 95.00 
Política de Recrutamento e 

Seleção 

Nº de requisitos exigidos 

no perfil/nº de requisitos 

cumpridos pelo  

trabalhador contratado x 

100 

Turnover no ultimo ano. 8.00 
Política de Recrutamento e 

Seleção 

((trabalhadores admitidos 

+ nº de admissões)/2) / nº 

funcionários ativos*100 

Fórmula de cálculo 

Produzido: 30-05-2014 11:30 

Sítio das Fontainhas, Lote 2, 8500 - 132  Mexilhoeira Grande   Contribuinte: 501566767   Telefone: 282960320   Fax: 282960329   E-mail: cracep.ur@sapo.pt 

DS.03.319   Políticas 

Página 9 de 10 



 

Política dos recursos humanos 

Política de Avaliação de Desempenho 

Os processos de Avaliação de Desempenho devem permitir identificar desvios positivos e/ou negativos que dificultam o exercício adequado dos cargos e das funções; 

promover a melhoria de desempenho dos colaboradores da organização através da adoção de planos de melhoria pessoal e facilitar e fundamentar a mobilidade funcional. 
Política de Gestão de Carreiras 

Os processos de gestão de carreiras devem respeitar as convenções coletivas de trabalho; permitir a progressão aos membros mais qualificados para o exercício dos cargos 

em vacatura; adotar esquema de remuneração adequado às possibilidades da organização e ao desempenho das equipas e reter os colaboradores mais promissores e 

capacitados. 
Política de Qualificação Profissional 

Os processos de gestão da formação devem estimular a melhoria da certificação escolar dos colaboradores; promover a melhoria de conhecimentos e competências dos 

colaboradores e adequar as capacidades dos colaboradores à execução das suas políticas e funções. 
Política de Recrutamento e Seleção 

Os processos de recrutamento e seleção devem permitir a procura e a escolha de colaboradores que promovam a valorização do capital humano; permitir a melhoria da 

qualidade dos processos e da sustentabilidade da organização: promover a igualdade de oportunidades entre os candidatos e escolher apenas com base em critérios 

meritocráticos e económicos, dispensando outros critérios discriminatórios e estimular a integração de pessoas afetadas por incapacidades não comprometedoras do exercício 

da função.  

Os critérios de recrutamento são os seguintes: cumprir os requisitos definidos para o exercício do cargo. Os critérios de seleção são os seguintes: nível de conhecimentos 

revelados para o grupo funcional e nível de competências revelado para o cargo.  
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