
CRACEP - SEDE

DS.03.319   POLÍTICAS

ANO: 2015

Politica 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.

Data da aprovação: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Aumentar o número de colaboradores que efetuam
registos na QA

Taxa de utilização da QA >= 55.00

Número de colaboradores
que fazem registos na QA

/ número total de
colaboradores x 100

Cumprir os modelos e práticas de intervenção  de
acordo com o referencial ISS

Taxa de execução das práticas e dos registos = 100.00
nº de registos efetuados/
nº de registos previstos x

100

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos
clientes

Nº de consultas <= 150.00
somatório do nº de

consultas

Nº de contactos realizados com empresas >= 20.00
somatório de nº de

contactos
Nº de DTP (Dossier Técnico - Pedagogico) = 6.00 somatório do Nº de DTP

Nº de não conformidades = 0.00
somatório do nº de não

conformidades

Nº de registos de reuniões e ocorrências por
formando

>= 1.00
somatório  de registos de
reuniões e ocorrências

por formando

Taxa de  horas de formação >= 90.00
horas de formação

ministradas / horas de

Fórmula de cálculo
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Politica da qualidade

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos
clientes

Taxa de  horas de formação >= 90.00 formação previstas x 100

Taxa de acompanhamento de beneficiarios = 100.00
Nº de acompanhamentos
/ nº de encaminhamentos

x 100

Taxa de acompanhamentos e avaliações
mensais

>= 90.00
Nº de acompanhamentos
e avaliações mensais / nº

previsto x 100

Taxa de admissão >= 90.00

nº de formandos
admitidos/ nº de

formandos previstos em
projecto x 100

Taxa de aproveitamento >= 50.00
Nº de formandos com

aproveitamento / nº total
de formandos x 100

Taxa de avaliação de beneficiarios >= 80.00
Nº de avaliações / nº de
encaminhamentos x 100

Taxa de beneficiários que mantém a ligação à
empresa

= 100.00

Nº de beneficiários que
prologam a ligação à

empresa / Nº de
beneficiários

encaminhados x 100

Taxa de concretização dos PIF >= 75.00
nº  UFCD atingidos / nº
UFCD planeados x 100

Taxa de eficácia dos PI - CAO >= 90.00
nº metas atingidas / nº
metas planeadas x 100

Taxa de eficácia dos PI - LRE >= 80.00
nº metas atingidas / nº
metas planeadas x 100

Taxa de Elaboração de PIF = 100.00
nº total de elaborações /
nº total de formandos x

100

Taxa de execução de registos dos sumários = 100.00
Nº de sessões registadas
/ nº de sessões previstas

x 100

Taxa de integração em Formação Prática em
Contexto de Trabalho (FPCT)

= 100.00

Nº de formandos
previstos que realizam
Formação Prática em

Contexto de Trabalho / nº
total de formandos x 100

Taxa de integração profissional >= 30.00 Nº de formandos que
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Politica da qualidade

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos
clientes

Taxa de integração profissional >= 30.00

prolongam ligação à
empresa / nº de

formandos integrados x
100

Taxa de integrações profissionais >= 50.00
Nº de integrações  / nº de

beneficiários
encaminhados x 100

Taxa de produção de processos individuais dos
formandos

= 100.00
Nº de processos / nº total

de formandos x 100

Taxa de realização de reuniões = 100.00
Nº de reuniões realizadas
/ nº de reuniões previstas

x 100

Taxa de rescisão de contratos <= 15.00
Nº de rescisões / nº total

de formandos x 100

Taxa de Revisão de PI >= 98.00
nº total de revisões por
semestre/ nº total de

cliente x 100

Taxa de Revisão de PIF >= 98.00
nº total de revisões por
semestre/ nº total de

formandos x 100
Taxa de UFCD (unidades de formação de curta
duração)

= 100.00
UFCD ministradas /

UFCD previstas x 100

Tempo de espera do candidato para entrevista
(em dias)

<= 30.00
Nº de dias de espera
entre candidatura e

entrevista

Obter a certificação  das respostas sociais de
acordo com o referencial ISS

Taxa de conformidade das práticas e dos
registos

= 100.00
Nº de conformidades/ Nº
requisitos controlados x

100

Taxa de conformidade das práticas e dos
registos.

= 100.00
Nº de conformidades/ Nº
requisitos controlados x

100

Obter avaliação positiva em auditorias do IEFP, IP Taxa de não conformidades <= 10.00
Nº de não conformidades
/ nº total de indicadores x

100

Promover a melhoria contínua dos serviços

Nº total de acções = 30.00 somatário nº de acções

Taxa de eficácia das ações melhoria >= 98.00
nº ações eficazes / nº

total ações terminadas x
100

Promover a participação e a disseminação da Nº de fontes = 6.00 somatório do nº de fontes
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Politica da qualidade

Informação Nº de fontes = 6.00
de disseminação da
informação utilizadas

Promover a sustentabilidade financeira da
instituição

nº de protocolos <= 3.00
nº total de protocolos

(anual)

Nº de refeições diarias da cantina social = 165.00
N º de refeições

fornecidas diariamente

Taxa de evolução da recolha de bens de
consumo

>= 5.00
(1-custo no periodo

n/custo do periodo n-1) x
100

Taxa de execução do orçamento aprovado <= 90.00
Valor total de gastos /

valor orçamentado x 100

Taxa de Pagamento de Mensalidades >= 95.00

(Somatório nº de
Mensalidades Recebidas
no trimestre / 3) / Total de

Clientes x 100

Taxa de variação orçamental <= 15.00
100 - (real semestre n /
orçamento semestre n x

100)

Responder às expectativas e necessidades das
partes interessadas

Taxa de Satisfação Clientes >= 88.00
somatário dos valores dos

itens / número de
inquiridos x 100

Taxa de Satisfação Colaboradores >= 70.00
somatário dos valores dos

itens / número de
inquiridos x 100

Taxa de Satisfação Financiadores >= 75.00
somatário dos valores dos

itens / número de
inquiridos x 100

Taxa de Satisfação Fornecedores >= 80.00
somatário dos valores dos

itens / número de
inquiridos x 100

Taxa de Satisfação Parceiros >= 90.00
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: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Avaliar atividades com parcerias protocoladas Taxa de execução do plano de parcerias >= 90.00

Nº de atividades
realizadas / nº total de
atividades planeadas x

100

Criar novas parcerias na comunidade

Nº de novos contactos >= 5.00
somatório de novos

contactos

Nº de parcerias formalizadas >= 4.00
somatório de parcerias

formalizadas

Nº de parcerias formalizadas >= 45.00
somatório de parcerias

formalizadas

Promover  parcerias para promoção da
empregabilidade e Integração Profissional de
Pessoas com Deficiências e Incapacidades (PDCI)

Nº de contactos realizados >= 50.00
somatório do nº de

contactos realizados
Taxa de concretização de ligações institucionais
criadas após contacto da Formação Profissional
(FP)

>= 10.00
Nº de ligações criadas / nº
de contactos realizados x

100

Fórmula de cálculo
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Politica da inclusão
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à inclusão social do cliente, de acordo com as suas necessidade e potenciais.

Data da aprovação: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Promover a inclusão social através da participação
dos clientes atividades sociais e culturais

Nº de atividades = 1.00 somatório de atividades

Nº de atividades = 1.00 Somatório de atividades

Nº de atividades/dias realizados = 15.00 somatório de atividades

Taxa de realização >= 90.00

nº artigos vendidos/ nº
total de artigos

produzidos nas salas de
actividades x 100

Taxa de realização >= 90.00
nº rifas vendidas/ nº total

rifas x 100

Taxa de Realização = 100.00
nº Pirilampos Vendidos/

nº de Pirilampos
comprados x 100

Taxa de Realização >= 90.00
nº Mangericos vendidos /

nº de Manjericos
Produzidos x 100

Promover a inclusão social através da participação
dos clientes em atividades na comunidade

Taxa de realização de atividades sociais e
culturais

>= 90.00

Nº de atividades sociais e
culturais realizadas/ nº

total de atividades sociais
e culturais planeadas x

100

Promover atividades de desenvolvimento pessoal
e social do cliente

Nº de atividades = 1.00 Somatório das  atividades

Nº de atividades = 1.00 somatório de atividades

Nº de atividades = 10.00 Somatório das  atividades

Taxa de realização de atividades  de
desenvolvimento pessoal e social

>= 90.00

Nº de atividades de
desenvolvimento pessoal

e social realizadas/ nº
total de atividades de

desenvolvimento pessoal
e social planeadas x 100

Promover atividades de lazer e recreativas que
contribuam para o bem-estar geral do cliente

Taxa de realização de atividades ludico-
recreativas

>= 90.00

Nº de atividades ludico-
recreativas realizadas / nº
total de atividades lúdico-
recreativas planeadas x

100

Fórmula de cálculo
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Politica da inclusão

Promover atividades estritamente ocupacionais
que contribuam para o bem-estar geral do cliente

Nº de atividades = 1.00 Somatório das atividades

Nº de atividades = 1.00 somatório de atividades

Taxa de realização de atividades estritamente
ocupacionais

>= 90.00

Nº de atividades
estritamente ocupacionais

realizadas/ nº total de
atividades estritamente

ocupacionais planeadas x
100

Promover atividades lúdico-terapêuticas que
contribuam para o bem-estar geral do cliente

Taxa de realização de atividades  lúdico-
terapêuticas

>= 90.00

Nº de atividades lúdico-
terapêuticas realizadas/

nº total de atividades
lúdico-terapêuticas
planeadas x 100

Promover o desenvolvimento das capacidades e
dos potenciais do cliente em atividades
socialmente uteis

Taxa de assiduidade das atividades
socialmente úteis

>= 90.00

Nº de clientes que
frequentaram as

atividades/ nº de clientes
previstos nas atividades x

100
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Política da participação
A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação  do  cliente e  de outras entidades interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis
da organização.

Data da aprovação: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Assegurar a participação dos formandos e dos
significativos no processo formativo

Nº de ações de sensibilização e informação = 1.00
somatório do nº de ações

de sensibilização e
informação

Taxa de participação >= 80.00
nº de participantes
convocados/nº de

convocatórias  x 100

Aumentar a participação dos clientes nos PI

Nº de perfis preenchidos - CAO = 60.00
somatório do nº de perfis

preenchidos

nº de perfis preenchidos - LRE = 31.00
somatório do nº de perfis

preenchidos

Taxa de realização de sessões >= 80.00
Nº de sessões realizadas

/ nº total de sessões
planeadas x 100

Aumentar a participação dos significativos nos PI Taxa de realização de reuniões >= 90.00
Nº de reuniões

realizadas/ nº total de
euniões planeadas x 100

Desenvolver competências orientadas para os
cuidados pessoais e de saúde

Taxa de realização de sessões de treino de
competências

>= 80.00
Nº de sessões realizadas

/ nº total de sessões
planeadas x 100

Garantir níveis necessários de assiduidade dos
formandos

Taxa de assiduidade >= 90.00
Nº de horas assistidas / nº

total de horas de
formação x 100

Promover a participação dos formandos em
actividades que facilitam a sua inserção como
cidadãos de pleno direito

Nº de actividades sociais = 2.00
somatório do nº de

actividades

Nº de visitas de estudo = 5.00
somatório do nº de visitas

de estudo

Promover a participação proactiva dos
colaboradores

Nº de sugestões >= 20.00
somatório do nº de

sugestões

Taxa de realização de reuniões >= 90.00
Nº de reuniões

realizadas/ nº total de
reuniões planeadas x 100

Promover atividades de lazer e recreativas que
contribuam para o bem-estar geral do cliente

Taxa de realização de atividades ludico-
recreativas

>= 90.00

Nº de atividades ludico-
recreativas realizadas / nº
total de atividades lúdico-
recreativas planeadas x

Fórmula de cálculo
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Política da participação

Promover atividades de lazer e recreativas que
contribuam para o bem-estar geral do cliente

Taxa de realização de atividades ludico-
recreativas

>= 90.00 100

Realizar acompanhamento Técnico e Terapêutico
ao formando

Nº de apoios ao nível médico realizados >= 100.00 somatório do nº de apoios

Nº de apoios ao nível psicológico realizados >= 50.00 somatório do nº de apoios

Nº de apoios ao nível social realizados >= 50.00 somatório do nº de apoios
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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: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Garantir a sustentabilidade da organização

Quantidade de kg de papel entregue >= 10000.00
somatório de kg de papel

entregue

Taxa de produção de energia >= 4.00
(1-custo no periodo

n/custo do periodo n-1) x
100

Taxa de redução de custos <= 10.00
(1-custo no periodo

n/custo do periodo n-1) x
100

Promover e melhorar o desempenho ambiental

Nº atividades realizadas >= 4.00
somatório do nº de

atividades realizadas

quantidade de kg de medicamentos entregue >= 60.00
somatório de kg de

medicamentos entregue

Quantidade de kg de oleo entregue >= 150.00
somatório de kg de oleo

entregue

Fórmula de cálculo
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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: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Avaliar se a dinâmica organizacional respeita os
direitos e deveres dos seus clientes

Nº de ocorrências sobre situações de
negligência, abusos e maus tratos a clientes
com a responsabilidade da organização

= 0.00

somatório do nº de
ocorrências sobre

situações de negligência,
abusos e maus tratos a
clientes das respostas

sociais CAO, CRP e LRE
Nº de reclamações de clientes das respostas
sociais CAO, CRP e LRE

= 0.00
somatório do nº de

reclamações de clientes

Nº de reclamações de significativos = 0.00
somatório do nº de

reclamações de
significativos

Taxa de Satisfação Clientes >= 88.00
somatório dos valores dos

itens / número de
inquiridos x 100

Avaliar se a dinâmica organizacional respeita os
direitos e deveres dos seus colaboradores

Nº de ocorrências sobre situações de
negligência, abusos e maus tratos a
colaboradores com a responsabilidade da
organização

= 0.00

somatório do nº de
ocorrências sobre

situações de negligência,
abusos e maus tratos a

colaboradores

Nº de reclamações de colaboradores = 0.00
somatório do nº de

reclamações de
colaboradores

Taxa de Satisfação Colaboradores >= 70.00
somatário dos valores dos

itens / número de
inquiridos x 100

Fórmula de cálculo
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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: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Participar como membro ativo no Conselho Local
de Ação Social do Municipio de Portimão

Taxa de Participação >= 90.00
Nº de Presenças em
reunião/ nº total de

reuniões realizadas x 100

Prestar apoio alimentar à comunidade local Nº de refeições diarias da cantina social = 165.00
N º de refeições

fornecidas diariamente
Promover a inserção profissional da população
desempregada no mercado de trabalho

Nº pessoas de candidatura CEI = 5.00
somatório do nº pessoas

de candidatura CEI

Promover iniciativas  para divulgação do papel da
Instituição na comunidade local

Nº de participantes >= 100.00
somatório do nº de

participantes

Nº de participantes >= 200.00
somatório do nº de

participantes

Nº de visitantes >= 300.00
somatório do nº de

visitantes

Fórmula de cálculo
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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: 2015-01-30

Objetivo Indicador Meta

Assegurar o bom desempenho profissional

Taxa de conformidade das práticas/tarefas e
dos registos

= 100.00

Nº de requisitos
conformes/ nº de

requisitos controlados x
100

Taxa de cumprimento do perfil da função >= 90.00

Nº de parâmetros
cumpridos pelos

colaboradores/ nº de
parâmetros exigidos no

perfil x 100

Privilegiar oportunidades de participação dos
colaboradores em formação

Nº de acções de formação = 6.00
somatório das acções de

formação

Taxa de execução do plano de formação >= 90.00
Nº de acções realizadas /

nº total de acções
planeadas x 100

Fórmula de cálculo

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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