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POLÍTICAS DA APACI – Monitorização de 2019 

Política da qualidade 
A APACI expressa o seu compromisso com: 

●  a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades 
interessadas 

●  controle da conformidade e a melhoria contínua dos processos 
● melhoria da sustentabilidade da organização. 

 

Objetivos Indicadores 
Meta 
defini

da 

Meta 
alcanç

ada 
Desvio 

Tx de 
sucesso 

Satisfazer as 
necessidades e 
expetativas das 

entidades 
interessadas 

Grau de satisfação dos participantes 

(com atividades) 
86,47% 69,41% 

-17,06 80,27% 

Grau de satisfação de clientes 90% 92,8% 
+2,8% 100% 

Grau de satisfação de 

colaboradores 
80% 78,89% 

-1,11% 98,61% 

Grau de satisfação de parceiros 80% 93,64% 
+13,64% 100% 

Grau de satisfação de financiadores 90% 89,58% 
-0,42% 99,54% 

Grau de satisfação de famílias 90% 90,71% 
+0,71% 100% 

N.º sessões (atividades) 168 174 
+6 100% 

Controle da 
conformidade e a 

melhoria 
contínua dos 

processos 

Resultados por vector da aplicação 

dos questionários da cultura da 

qualidade 

70% 67,5% 
-2,5% 96,43% 

Taxa de conformidade 100% 50% 
-50% 50% 

Nº de Sessões: 6 3 
-3 50% 

Melhoria da 

sustentabilidade da 

organização 

Dinheiro angariado: 

 
1000€ 3500€ +2500€ 

100% 

N.º de sessões realizadas 12 2 -10 
16,67% 

Taxa de sucesso: 82,63% 
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Política dos recursos Humanos 
A APACI expressa o seu compromisso com: 

a. A promoção da melhoria do desempenho e da qualificação dos seus colaboradores nos 
processos de recrutamento, seleção, formação e avaliação de desempenho; 

b.  O respeito pela igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e 
remuneração. 

Objetivos Indicadores 
Meta 
defini

da 

Meta 
alcança

da 
Desvio 

Tx de 
sucess

o 

Melhorar o 
desempenho 

Média obtida em avaliação de 

desempenho 
87% 89,55% 

+2,55% 100% 

Nº de sessões: 40 30 
+10 100% 

Satisfazer as 
necessidades e 

expectativas das 
entidades 

interessadas 

Nível de satisfação de 

colaboradores 
80% 78,89% 

-1,11% 98,61% 

Nível de motivação 95% 91,59% 
-3,41% 96,41% 

Melhorar a 
qualificação 

profissional dos 
colaboradores 

Proporção de questionários 

preenchidos 
100% 100% 

0 100% 

Taxa de eficácia do plano de 

formação (Número de objetivos das 

formação alcançados / Número total 

de objetivos estipulados para as 

formações) 

1 1 
0 100% 

N.º de colaboradores a participar 24 13 
-11 54,17% 

Nº de sessões: 2 2 
0 100% 

Melhorar a cultura 
e clima 

organizacional de 
empowerment 

Grau de satisfação dos participantes 

(com atividades) 100% 100% 0 100% 

Grau de satisfação quanto ao 
reconhecimento 

82%% 76,53% -5,47% 93,33% 

Grau de satisfação quanto à 
participação e envolvimento 75% 80,83% +5,83% 100% 

Nº de sessões: 1 1 0 100% 

Nº de convívios 3 3 0 100% 

Melhorar o bem-
estar físico e 

emocional dos 
colaboradores 

Grau de satisfação dos participantes 

(com atividades) 
95% 50% 

-45% 52,63% 

Valor despendido 10.000€ 7715,66€ 
-2284,34€ 77,16% 

Taxa de sucesso: 
91% 
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2. Política dos direitos: A APACI expressa o seu compromisso com a promoção e o respeito pelos direitos 

dos clientes, garantindo a sua autodeterminação, o usufruto dos serviços contratualizados, o respeito 

enquanto cidadão, o acesso à sua informação e a garantia de confidencialidade relativamente aos seus 

dados pessoais. 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definida 

Meta 
alcançad

a 
Desvio 

Tx de 
sucess

o 

Promoção dos 
direitos dos clientes 

N.º de sessões 
150 122 
 

122 -28 81,33% 

Grau de satisfação dos participantes 100% 100% 0 100% 

Nº de representantes 5 5 0 100% 

N.º de integrações 2 3 +1 100% 

Taxa de sucesso 95,33% 

 

 

Política da confidencialidade 
A APACI expressa o seu compromisso com a confidencialidade da informação dos clientes, incluindo todos os 
dados cuja divulgação: 
• possam prejudicar a prestação de serviços;  
• possam ser usados na construção de imagem negativa ou estereotipada; 
• possam causar indesejada e legitima insatisfação dos clientes e/ou seus representantes 
 
 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definida 

Meta 
alcançad

a 
Desvio 

Tx de 
sucess

o 
Proteger a 

transparência, 
confidencialidade e 
proteção dos dados 
pessoais dos clientes 

Nº de procedimentos 3 3 
0 100% 

Taxa de sucesso 100% 
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Política da ética 
A APACI expressa o seu compromisso com:  
• A promoção de valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários; 
•  A adoção de comportamentos que promovam a prevenção de abuso físico, mental e financeiro. 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definid
a 

Meta 
alcançad

a 
Desvio 

Tx de 
sucesso 

Melhorar desempenho 
ético 

N.º de Sessões 
61 62 

+1 100% 

Propostas de medidas de melhoria 

por clientes 
20 9 

-11 45% 

Propostas de medidas de melhoria 

por familiares 
10 10 

0 100% 

Propostas de medidas de melhoria 

por colaboradores 
20 38 

+18 100% 

Propostas de medidas de melhoria 

por parceiros 
3 0 

-3 0% 

Reclamações legítimas 2 0 
-2 0% 

Elogios 10 15 
+5 100% 

Taxa de sucesso 
63,57% 
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Política de parcerias 
A APACI expressa o seu compromisso de cooperação com outras entidades, publicas ou privadas, para explorar 
sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias são voluntárias, permitem vantagens 
recíprocas e envolvem as dimensões económicas, humana e ambiental. 
 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definida 
Meta 

alcançada 
Desvio 

Tx de 
sucesso 

Manter as parcerias 

N.º parcerias renovadas 
1 1 

0 100% 

Nº de apresentações 15 15 
0 100% 

N.º de sessões 6 6 
0 100% 

N.º reuniões 180 155 
-25 86,11% 

Melhorar a eficácia 
e a eficiência da 

organização 

N.º de sessões 15 13 
-2 86,67% 

Grau de satisfação dos participantes 100% 100% 
0 100% 

Taxa de sucesso 
95,46% 
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Política da participação 
A APACI expressa o seu compromisso com a participação e inclusão dos seus clientes e outras entidades 
interessadas na melhoria dos processos da qualidade e em todos os níveis da organização. 
 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definida 

Meta 
alcançad

a 
Desvio 

Tx de 
sucess

o 

Promover a 
participação de 
todas as partes 
interessadas no 

planeamento, 
acompanhamen
to e avaliação 
dos serviços 

prestados 

Propostas de medidas de melhoria por 

clientes 
20 9 

-11 45% 

Propostas de medidas de melhoria por 

familiares 
10 10 

0 100% 

Propostas de medidas de melhoria por 

colaboradores 
20 38 

+18 100% 

Propostas de medidas de melhoria por 

parceiros 
3 0 

-3 0% 

Reclamações legítimas 2 0 
-2 0% 

Elogios 10 15 
+5 100% 

Nº de representantes 5 5 
0 100% 

Nº de Livros 51 51 
0 100% 

Grau de satisfação dos participantes 93,18% 99,09% 
+5,91% 100% 

N.º de sessões 267 405 
+138 100% 

N.º reuniões  1064 1308 
+244 100% 

Taxa de sucesso 
76,82% 
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Política da orientação para o cliente:  
A APACI expressa o seu compromisso com o seu desempenho no domínio da qualidade de vida dos clientes, 
envolvendo todas as partes interessadas. 
 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definid
a 

Meta 
alcançad

a 
Desvio 

Tx de 
sucess

o 

Planear e executar 
atividades de 

desenvolvimento 
maximizadoras da 

satisfação dos 
clientes 

N.º de alunos a participar 5 7 
+2 100% 

N.º alunos referenciados - 20 23 
+3 100% 

Nº de clientes CAO em ASU: 17 29 
+12 100% 

Grau de satisfação dos participantes 
89,12% 93,24% +4,12% 100% 

N.º de sessões: 325 341 
+16 100% 

N.º de participantes 156 156 
0 100% 

Taxa de sucesso 
100% 
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Política da abrangência: 

A APACI expressa o seu compromisso com a continuidade de prestação de serviços holísticos. O seu 

compromisso é materializado:  

1) no planeamento e organização dos serviços,  

2) na prestação dos serviços,  

3) na realização de outros programas   

4) na escolha de processos e recursos (espaciais, temporais humanos e materiais) adequados às 

necessidades das partes interessadas envolvidas 

Objetivos Indicadores 

Meta 

definid

a 

Meta 

alcançada 
Desvio 

Tx de 

sucesso 

Desenvolver 

serviços holísticos 

Nº de sessões 173 152 -21 87,86% 

Grau de satisfação com atividades 87,5% 83,25% -4,25% 95,14% 

N.º de clientes envolvidos 32 37 +5 100% 

Nº de clientes CAO em ASU: 17 29 +12 100% 

Nº de entidades participantes: 10 17 +7 100% 

Taxa de participação 80% 90% +10% 100% 

Melhorar o 

contributo solidário 

da organização 

para a comunidade 

onde opera 

N.º de sessões 41 54 +13 100% 

Nº de visitas 17 34 +17 100% 

Kg’s angariados 
2600Kg’

s 

2300Kg’s 
-300kg’s 88,46% 

Grau de satisfação com atividades 100% 100% 0 100% 

Taxa de sucesso 97,15% 
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Política da orientação para os resultados:  

A APACI expressa o seu compromisso com o seu desempenho social, ambiental, económico e financeiro, monitorizando, 

avaliando e comunicando os resultados alcançados. 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definida 

Meta 

alcançada 
Desvio 

Tx de 

sucesso 

Melhorar o 

desempenho 

económico 

Valor aprovado / dia 25€ 25€ 0 100% 

Kg angariados 2600 2300Kg’s -300 88,46% 

Grau de realização dos objetivos 100% 100% 0 100% 

Nº de participantes: 55 51 -4 92,72% 

N.º de sessões 16 16 0 100% 

Divulgar as 

respostas sociais e 

serviços 

N.º de sessões 20 19 -1 95% 

Melhorar o 

desempenho 

Grau de satisfação com atividades 100% 100% 0 100% 

N.º de sessões 4 4 0 100% 

Taxa de sucesso: 97,02% 
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Política da inovação e da melhoria contínua 

A APACI expressa o seu compromisso com a melhoria contínua da gestão do sistema da qualidade. A melhoria contínua 

materializa-se na gestão de processos segundo o modelo PDCA e na inovação dos processos. 

Objetivos Indicadores 
Meta 

definida 

Meta 

alcançada 
Desvio 

Tx de 

sucesso 

Inovar e melhorar a 

prestação dos serviços 

N.º de sessões 55 50 -5 90,91% 

Grau de satisfação com atividades 96% 81% -15% 84,38% 

N.º de clientes envolvidos 55 55 0 100% 

Melhoria contínua dos 

processos 
N.º de sessões 9 6 -3 66,67% 

Taxa de sucesso: 85,49% 

 

 


