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Introdução 

 
Tendo por missão o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com deficiência, incapacidade ou em situação de 

risco social, o Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere tem vindo a desenvolver um conjunto de 

atividades e serviços em que a integração social é sinónimo de desenvolvimento da autonomia e do respeito pela 

dignidade das pessoas com necessidades especiais.  

A Instituição põe em prática uma Política da Qualidade que almeja satisfazer e até superar as expectativas dos 

seus clientes, através da melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. 

Temos consciência de que para realizar plenamente a missão da Instituição é indispensável e fundamental a nossa 

equipa de colaboradores. Por conseguinte, privilegiamos de forma permanente o desenvolvimento e qualificação 

profissional, a coesão e o envolvimento dos recursos humanos nas decisões relativas às atividades diárias da 

instituição. 

Estabelecer e fomentar parcerias com entidades da comunidade é igualmente um objectivo de vital importância 

para a instituição, de modo a assegurar a nossa sustentabilidade. 

A Direção, aprova e assume o seu total comprometimento com a estratégia de Gestão da Qualidade descrita no 

presente documento, e enquanto principal impulsionadora de todo este processo. Assume, igualmente, a 

responsabilidade de fazer cumprir e acompanhar as disposições, instruções e determinações que o Manual da 

Qualidade contém a todos os níveis da organização. 

A decisão da Instituição em aderir ao Programa Arquimedes no âmbito do EQUASS Assurance, faz parte da 

estratégia da Direção na procura contínua da melhoria dos seus processos e serviços prestados, e da necessidade 

sentida em acompanhar a realidade nacional, assegurando a satisfação dos seus clientes. 
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1. Apresentação da Instituição  

a. Historial 

O Centro Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, constituído como Associação por escritura de 25/10/78, 

onde se encontram exarados os respectivos Estatutos e publicado no Diário da República nº 284 III série em 

12/12/78, iniciou a sua actividade em Janeiro de 1980 com o objectivo de promover o apoio, a prevenção e 

recuperação das crianças e jovens com deficiência mental, em ordem ao seu pleno desenvolvimento na família e 

comunidade – criando a Valência Sócio-Educativa. Esta Instituição, tem tentado dar uma resposta quantitativa e 

qualitativamente superior à população alvo de que se ocupa; assim, após levantamento da população deficiente 

do Concelho (dados de 1988), surge a necessidade de criar uma nova resposta social em Abril de 1994 para dar 

resposta a jovens e adultos com idade superior a 16 anos, portadores de deficiência mental grave - Centro de 

Actividades Ocupacionais.  

Trata-se pois de uma Instituição que pretende adequar as suas formas de intervenção/ação às necessidades que 

vão emergindo na população deficiente mental/multideficiente deste Concelho e suas famílias. Nesta ação a 

Instituição tem sempre podido contar com o total apoio de todos os serviços locais e Autarquia deste Concelho, 

bem como com a comunidade em geral, tendo-nos preocupado sempre em exercer esta ação de uma forma 

concertada e integrada. 

Desta articulação inter-serviços e da nossa experiência do trabalho com este tipo de população e suas famílias, 

sentimos a necessidade de uma unidade residencial, que desse resposta, quer aos clientes que já tínhamos 

integrados no Centro, quer a algumas situações problemáticas de que tínhamos conhecimento na comunidade, 

para as quais o sistema de semi-internato era insuficiente.   

Após recurso aos fundos do PIDDAC, através do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, bem como à 

fundamentação técnica, foi construída de raiz a Unidade Residencial, que iniciou o seu funcionamento em Maio 

de 2001.   

Além destas Respostas Sociais, foram ainda protocoladas com o Centro Distrital as seguintes: Intervenção 

Precoce, Creche Familiar e C.A.F.A.P. 

Em finais de 2007, foi ainda implementada a Unidade de Saúde de Medicina Física e Reabilitação, a fim de dar 

resposta ao nível de cuidados de Fisioterapia, não só aos nossos clientes, como à população do Concelho, através 

de protocolos celebrados com vários serviços, a saber: Fidelidade Mundial, C.G.D., SAMS e Multicare e Bombeiros 

de Ferreira do Zêzere. Tal como referido anteriormente, a Instituição ao longo de 30 anos de existência, sempre 
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pautou a sua atuação pelo bem-estar da população deficiente, bem como integrar-se da melhor forma na 

comunidade, envolvendo-se em todos os Projectos de Solidariedade Social.  

Neste momento está em curso a reconversão da Valência Sócio-Educativa, em Centro de Recursos para a 

Inclusão, no âmbito da Lei nº 3/2008, de 07 de Janeiro. 

Para concluir, podemos afirmar que o CRIFZ é uma Instituição aberta e completamente integrada na comunidade. 

Com instalações que se destacam por ser um espaço sem barreiras arquitetónicas, com salas espaçosas e onde a 

luz natural é a verdadeira fonte de iluminação. 

 

b.  Caracterização  

 
O Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere com o NIPC 501 144 668, e com o Código de actividade 

Económica 87302 – Atividades de Apoio Social para pessoas com deficiência – com alojamento, é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, registada em 11/09/1986, no Livro 3 das Associações de Solidariedade Social na 

folha 68 e verso, sob o nº 59/86, em conformidade com o disposto no nº 2 do Artº 13 do Regulamento de 

Registos das Instituições Particulares de Solidariedade Social, no âmbito da Segurança Social, aprovado pela 

Portaria 778/83 de 23 de Julho. Sendo igualmente Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, titulo conferido a esta 

Instituição nos termos do Dec. Lei 460/77, de 07 de Novembro, conforme consta do Despacho publicado no Diário 

da República II Série nº 193, de 23 de Agosto de 1986. 

O C.R.I.F.Z. tem uma sede sita na Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa – Ferreira do Zêzere e uma Unidade 

Residencial sita na Rua Guilherme Félix Faria Soeiro – Ferreira do Zêzere. A localização da sede e Unidade 

Residencial, encontram-se privilegiadamente situadas na sede de Freguesia, junto de serviços públicos (Segurança 

Social, Centro de Saúde, Finanças, Tribunal, Sede do Município, GNR, entre outros), comércio e serviços locais 

(Farmácia, Cine-teatro, Centro cultural, Piscinas) e paragem de transporte colectivo.  

c. Sede 
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d. Estrutura organizacional 

 
O organograma geral da instituição (figura abaixo) estabelece a hierarquia e a vinculação entre a Direção e as 

várias Respostas Sociais/Estrutura e Departamento. 

 

Os corpos gerentes da Instituição são: 

 A Assembleia Geral que é constituída por todos os sócios, é gerida pela respectiva Mesa, constituída por 

um Presidente e dois Secretários e reúne duas vezes por ano (em Março e Novembro), e quando seja 

necessária uma Assembleia-Geral Extraordinária; 

  O Conselho Fiscal, que reúne duas vezes por ano (Março e Novembro), e sempre que seja solicitado, 

sendo constituído por um presidente, um vogal efetivo e dois vogais suplentes; 

  A Direção, que reúne no mínimo, uma vez por mês, é constituída por um presidente, um vice-presidente, 

um tesoureiro, um secretário secretários e um vogal.  

A duração do mandato dos corpos gerentes é de dois anos e a sua eleição tem lugar no mês de Novembro, 

tomando posse no primeiro dia útil do ano seguinte. 
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As atividades desenvolvidas, bem como os níveis de autoridade, responsabilidade e participação de cada uma das 

funções, estão definidos em cada processo, bem como no Manual de Funções, sendo que os corpos gerentes 

encontram-se definidos nos respetivos Estatutos da Instituição. 

 

e. Recursos Humanos Respostas Sociais 

RESPOSTA SOCIAL FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 

SÓCIO-EDUCATIVO 

DIRETOR PEDAGÓGICO 1 

PSICÓLOGA 1 

FISIOTERAPEUTA 1 

   

RESPOSTA SOCIAL FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 

CENTRO DE ATIVIDADES 
OCUPACIONAIS 

DIRETORA 
TÉCNICA/ASSISTENTE SOCIAL 

1 

TERAPEUTA DA FALA 1 

FISIOTERAPEUTA 1 

PSICÓLOGA 1 

MONITORA DE C.A.O. 2 

AUXILIAR DE C.A.O. 1 

AJ.ESTAB.APOIO A 
PESS.DEFICIENCIA 

4 

ENCADERNADORA 1 

   

RESPOSTA SOCIAL FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 

CRECHE FAMILIAR 

EDUCADORA 
INFANCIA/DIRETORA 
TÉCNICA/TÉCNICA DE 
ENQUADRAMENTO 

1 

AMAS 4 

FISIOTERAPEUTA 1 

   

RESPOSTA SOCIAL FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 
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CENTRO DE APOIO FAMILIAR E 
ACONSELHAMENTO PARENTAL 

DIRETORA 
TÉCNICA/EDUCADORA SOCIAL 

1 

EDUCADORA SOCIAL 1 

PSICÓLOGA 1 

 

RESPOSTA SOCIAL FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 

LAR RESIDENCIAL 
DIRETORA 

TÉCNICA/PSICÓLOGA 
1 

AJUDANTES DE AÇÃO DIRETA 8 

 

f. Recursos Humanos Departamento de Suporte Organizacional 

 FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 

REFEITÓRIO 

COZINHEIRA-CHEFE 1 

COZINHEIRAS 3 

EMPREGADO DE REFEITÓRIO 1 

TRANSPORTES 
MOTORISTA DE LIGEIROS 1 

MOTORISTA DE PESADOS 1 

VIGILANTES VIGILANTES 2 

LIMPEZA AUXILIAR DE LIMPEZA 4 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ 
FINANCEIROS/REC.HUMANOS 

RESP.REC.HUMANOS/ 
FINANCEIROS E 

ADMINISTRATIVOS 
1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

SERVIÇO COMUNIDADE 
PROLONGAMENTO  

PRÉ-PRIMARIA 

EDUCADORA SOCIAL 2 

EDUCADORA DE INFANCIA 1 

 

g. Recursos Humanos Empresa de Inserção/Parceria CRIFZ-Multi 

 FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 
PROJETO EMPRESA DE 

INSERÇÃO 
TRAB.AUX.SERVIÇOS GERAIS 6 
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h. Recursos Humanos Estrutura da Unidade de Saúde de Medicina Física e Reabilitação  

 FUNÇÕES 
N.º DE 

COLABORADORES 

U.S.M.F.R. 
 

DIRETORA CLINICA 1 

FISIOTERAPEUTA 
COORDENADOR 

1 

TERAPEUTA DA FALA 1 

PSICÓLOGA 1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

 

i. Localização  

 
 
Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 2 – Apartado 27 

2240-353 Ferreira do Zêzere 

Coordenadas GPS: 

Latitude: 39.69459 

Longitude: -8.2872 

Rua Dr. Guilherme Félix Faria Soeiro, n.º 9 

2240-353 Ferreira do Zêzere 
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j. Imagens do  C.R.I.F.Z. 
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k. Imagens Lar Residencial 
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2. Serviços à Comunidade 

De acordo com o referido anteriormente, o C.R.I.F.Z., sempre pautou a sua intervenção pela adequação das suas 

práticas às necessidades emergentes no Concelho; fazendo-o de uma forma integrada e sustentada. 

Assim, pertence à: Rede Social do Concelho, tendo um elemento técnico representado no Núcleo Executivo; 

pertence desde a sua criação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ferreira do Zêzere; Faz distribuição 

alimentar no âmbito do Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados; Fornece refeições aos alunos 

das Escolas e Jardins de Infância do Concelho, de acordo com Protocolo/Contrato efetuado com o Município de 

Ferreira do Zêzere; ainda dentro desta parceria, promove o Alargamento de Horário do Jardim de Infância de 

Ferreira do Zêzere- Componente de Apoio á Família (C.A.F.). Damos também, no âmbito da Proteção Civil, apoio 

logístico (alimentação), não só diária, aos elementos destacados para a prevenção de Fogos Florestais na época 

de verão, como nas situações de emergência e ainda disponibilizamos as instalações á comunidade para eventos 

desportivos e sociais; desde Outubro de 2012, mediante assinatura de Protocolo de Cooperação com o Centro 

Distrital de Segurança Social de Santarém, estamos incluídos na Rede de Cantinas Sociais, fornecendo 25 

refeições diárias a famílias carenciadas do Concelho. 

Muitos destes serviços solicitados pela comunidade/parceiros locais são desenvolvidos também muito pelo facto 

da nossa localização ser privilegiada, quer em termos geográficos, quer pelo nosso longo e reconhecido percurso, 

enquanto entidade com grande responsabilidade social, empenhada na resolução das problemáticas sociais que 

cada vez mais vão surgindo no Concelho.  

 

a. Missão 

Promover de forma sustentada, a cidadania e a qualidade de vida, pela prevenção, educação, formação, 

reabilitação e integração de todo e qualquer indivíduo em situação de desfavorecimento ou não; mobilizando e 

coordenando um conjunto de serviços, intervenções, estruturas e respostas sociais de qualidade. 

 

b. Visão 

Ser uma referência de excelência reconhecida socialmente pela promoção e inovação de serviços e intervenções 

integradas, posicionando-se como parceiro estratégico para famílias e outros serviços da comunidade, 

contribuindo para uma sociedade inclusiva. 
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c. Valores 

 
Ética 

Solidariedade 

Excelência 

Inovação e Criatividade 

Cooperação 

Equidade e justiça social 

Proactividade 

Parcimónia 

 

3. Políticas da Organização 

a. Política de Ética 

A Instituição define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores éticos fundamentais, orientados 

para a prevenção de riscos e organização das práticas que respeitem a privacidade, a cooperação, equidade, 

justiça social e solidariedade. 

 

b. Política da Qualidade 

 

O CRIFZ compromete-se a garantir o acompanhamento dos seus clientes de forma integrada, mobilizando e 

coordenando as diversas estruturas e respostas sociais com vista à promoção do seu bem-estar e qualidade de 

vida. 

O CRIFZ compromete-se a prestar informação e formação continua a todos os seus colaboradores com vista à 

transparência e melhoria da qualidade dos seus serviços através do desenvolvimento das competências 

formativas individuais. 

O CRIFZ, de acordo com a sua missão, compromete-se a ser um parceiro proactivo na ajuda à resolução das 

necessidades da comunidade.  

O CRIFZ compromete-se a garantir a melhoria continua dos seus serviços através do cumprimento de todas as 

premissas  anteriores.  
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Estratégias: 

 

 Consolidação e adequação do Modelo Organizacional e processual de acordo com o referencial, no 

sentido de melhor satisfazer as necessidades dos clientes; 

 Otimizar a organização interna principalmente ao nível da comunicação, através da implementação de 

instrumentos de melhoria e reforço da formação contínua dos seus colaboradores; 

 Garantir efetividade, adequabilidade e qualidade no serviço prestado. 

c. Política de Recursos Humanos 

As pessoas são a base principal para a prossecução dos objetivos estratégicos do CRIFZ. Assim, a nossa Politica de 

Recursos Humanos visa a valorização e desenvolvimento profissional, através do reforço das competências 

técnicas e de gestão. 

A Politica de Recursos Humanos contempla a Politica de Recrutamento e Seleção, de igualdade de 

oportunidades e não discriminação e de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos colaboradores. 

Politica de Recrutamento e Seleção 

Politica de Recrutamento e Seleção 

A Politica de Recrutamento e Seleção do CRIFZ respeita o emanado no Manual de Funções, tendo os candidatos 

que respeitar as competências, conhecimentos, capacidades/aptidões para o desempenho da função a que se 

candidata. 

Política de igualdade de oportunidades 

Através da política de igualdade de oportunidades é oferecido a todos os colaboradores do CRIFZ a mesma 

possibilidade de melhorar as suas funções e melhor se adaptar ao seu contexto de trabalho, através da 

metodologia de avaliação de desempenho, avaliação da motivação e plano de formação.  

A política de igualdade de oportunidades é um princípio basilar na Politica de Recrutamento e Seleção, tendo 

todos os candidatos a mesma possibilidade de ingresso desde que cumpras os requisitos para o desempenho da 

função. 

Não discriminação e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos colaboradores 

O CRIFZ reconhece o desempenho e envolvimento dos colaboradores, sendo anualmente discutido em Direção 

medidas a ter para o reconhecimento dos colaboradores que melhor desempenho obtiveram.  
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Como forma de reconhecer a dedicação/assiduidade e empenho de todos os colaboradores, são atribuídas várias 

medidas, como sendo: 

 10 dias de bónus por ano não acumuláveis para substituição de ausências justificadas, a todas as 

respostas sociais/Departamento/estrutura, à exceção das Amas da Creche Familiar e Ajudantes de Ação 

Direta de Lar Residencial, por impedimento legal. Sempre que se trate de ausências para a realização de 

tratamentos de doenças graves, a Direção não penaliza o colaborador afetado; 

 Como forma de compensação das amas e ajudantes de ação direta, a Instituição não penaliza 

economicamente as faltas justificadas, garantindo a substituição dos colaboradores;  

 No lar residencial, não há limites de trocas de turnos, desde que haja acordo entre as colaboradoras e 

Direção Técnica e desde que o serviço fique assegurado; 

 A Direção oferece a todos os colaboradores, o Jantar de Natal. 

 

Garante ainda, a igualdade de tratamento bem como o cumprimento de todos os requisitos legais, respeitando os 

procedimentos de recursos humanos; 

Toda a Politica tem por base o cumprimento de toda a Legislação Laboral em vigor. 

Dar oportunidade aos colaboradores de se envolverem no planeamento e desenvolvimento das 

atividades e serviços do CRIFZ;  

A Instituição considera como fundamental o envolvimento dos seus colaboradores no planeamento e 

avaliação dos serviços prestados, como uma mais-valia para o seu desempenho e taxa de sucesso global.  

Os princípios transversais às políticas de recursos humanos são: 

 Envolvimento/Participação 

 Equipa 

Garantir uma liderança que estimule o trabalho de equipa, partilha e aprendizagem coletiva; 

  Crescimento 

Apostar no crescimento individual e no desenvolvimento permanente de competências procurando a 

igualdade através da reflexão e avaliação; 

 Rigor 

Apresentar rigor na seleção e recrutamento através do cumprimento dos procedimentos de forma a 

garantir a admissão de colaboradores com competências técnicas, atitude ética e profissional. 
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 Voluntários/Estagiários 

o Voluntários: Ampliar a integração e articulação dos colaboradores voluntários, aumentar e 

qualificar o alcance das suas atividades e fomentar a ação comprometida com resultados, por 

meio do reconhecimento e valorização das ações existentes, da orientação permanente e do 

estímulo à mobilização 

o Estagiários: O CRIFZ tem o compromisso social de dar oportunidade aos jovens estudantes a 

inclusão no mercado de trabalho, aprendizagem e integração profissional através de estágio 

remunerado ou não; 

 

d. Política de Participação 

A Instituição considera a participação como um valor fundamental da sua organização e um apoio basilar para o 

seu desenvolvimento, deste modo, a Instituição define, implementa e controla o seu compromisso relativo à 

participação e inclusão dos seus clientes, significativos, parceiros e outras entidades/serviços interessados na 

melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização. A participação dos seus 

clientes/significativos, é estimulada no sentido da sua autorrepresentação e capacidade de intervenção na vida 

diária do CRIFZ. 

e. Política de Prevenção de Abusos e Maus-Tratos 

O CRIFZ assume a responsabilidade de assegurar que existam mecanismos de garantia e de controlo para reduzir 

os riscos associados, pelo que se propõe implementar um programa de garantia da prevenção e controlo da 

negligência, abusos, maus tratos e discriminação dos clientes. 

A emergência dum exercício profissional informado e focado na qualidade da prestação de serviços para as 

pessoas com deficiências, incapacidades e risco social conduz à preocupação com as questões de negligência, 

abusos, maus tratos e discriminação, bem como a necessidade de adotar disposições, regras e dinâmicas 

organizacionais que assegurem a promoção da qualidade de vida dos clientes num quadro de absoluto respeito 

pelos seus direitos. Assim: 

 Preenchimento da grelha de Prevenção de Maus Tratos – IMP06.PC02, na fase de Admissão do cliente 

com atualização anual; 

 Devem ser criados espaços de comunicação para que o cliente/significativos informem os responsáveis 

pela organização da existência de situações de negligência, abuso de direitos, maus tratos e discriminação 

dos colaboradores; 
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 Sempre que sejam detetadas situações neste âmbito por parte dos colaboradores, o responsável da 

Resposta Social deve auscultar todas as partes envolvidas, garantir que os direitos do cliente não são 

postos em causa neste processo e acionar junto dos colaboradores os mecanismos de sanção previstos de 

acordo com cada situação, a definir e a aplicar pela Direção da Instituição; 

 Sempre que sejam detetadas situações de negligência, abusos, maus tratos e discriminação ao cliente por 

parte de significativos, os colaboradores devem informar o responsável da resposta. Este último deve 

avaliar a situação em causa, auscultando o cliente e os significativos. De acordo com a situação os 

responsáveis devem informar, formar e apoiar o cliente e os significativos a superar a situação ou, em 

casos extremos, acionar os meios legais ao dispor, com vista a salvaguardar a integridade, segurança e 

não descriminação do cliente; 

 Nas situações em que este tipo de ações seja praticado por clientes contra outros clientes, a Instituição 

assume a plena responsabilidade da reparação dos danos; 

 Promover reuniões multidisciplinares para discussão de casos, providenciando a capacidade de gestão de 

conflitos. 

 Assegurar a rotação regular dos colaboradores perante tarefas mais pesadas ou difíceis, com vista a 

reduzir o risco de “burnout”. 

f. Política de Confidencialidade 

A Instituição define, implementa e controla o seu compromisso relativo á confidencialidade dos dados recolhidos 

junto dos clientes/significativos, obrigando todos os colaboradores ao sigilo profissional, bem como voluntários, 

auditores e consultores, agindo em conformidade com os dispositivos legais e as orientações emanadas pela 

Comissão Nacional da Proteção de Dados. A Politica de confidencialidade é revista a cada dois anos com 

colaboradores e clientes. 
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4. Sistema de Gestão da Qualidade 

 

O Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere estabelece, documenta, implementa, mantém a melhoria 

continuamente do sistema de gestão da qualidade.  

O presente documento demonstra como a instituição dá resposta aos requisitos descritos no Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ), de acordo com o Modelo EQUASS Assurance.  

O SGQ é aplicável a todas as Resposta Sociais/Estrutura/Departamento da instituição e pretende ser uma 

ferramenta para a melhoria contínua dos processos e dos serviços prestados.  

De forma a garantir o nível desejado de satisfação das partes interessadas, o Manual da Qualidade demonstra de 

forma clara e inequívoca os procedimentos adotados pelo C.R.I.F.Z. no âmbito do SGQ, sendo um documento de 

referência para a instituição e seus parceiros. 

a. Documentação 

A estrutura documental do sistema da qualidade é baseada no diagrama seguinte, segundo a hierarquia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Manual da Qualidade (MQ) é um documento estratégico, a ele reportando todos os restantes; declara as 

políticas, apresenta a organização da instituição e define e caracteriza a base do sistema de gestão da qualidade.  

Os Processos definem um conjunto de atividades que interatuam entre si e que transformam entradas em saídas. 

Estes são classificados em três níveis distintos, e estão definidos no ponto 3.4 do MQ. 

POLITICAS 
E  

ESTATUTOS 

 
 

MANUAL DA 
QUALIDADE 

 
 

CÓDIGO DE ÉTICA, CARTA 
DIREITOS E DEVERES 

 PROCESSOS 

PROCEDIMENTOS, PLANOS, MANUAIS  
E INSTRUÇÕES DE TRABALHO  

 REGISTOS E OUTROS DOCUMENTOS  
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Os Procedimentos/Planos/Instruções de Trabalho/Manuais, definem o modo de proceder em determinado 

domínio, e as respectivas responsabilidades. Estão associados a actividades descritas nos Processos.  

A descrição das atividades tem em consideração a complexidade das tarefas, métodos utilizados, formação e 

experiência profissional dos intervenientes.  

Os Registos e outros documentos da qualidade, são documentos e modelos que interferem directamente ou 

indirectamente na qualidade dos serviços prestados. Os modelos permitem que o registo das atividades relativas 

ao SGQ, seja efectuado de forma organizada e sistemática. 

Todos os documentos do SGQ são elaborados, aprovados e controlados de acordo com o procedimento  Gestão 

Documental, e encontram-se listados na tabela Controlo de Documentos e Registos. 

 

b. Planeamento 

O planeamento do sistema é realizado com uma periodicidade mínima anual, quando é elaborado o Relatório de 

Actividades do CRIFZ, da qual resulta o Plano da Qualidade que é aprovado pela Direção. Este documento é 

analisado e avaliado periodicamente nas reuniões da equipa da qualidade quanto ao grau de concretização, 

constrangimentos e acções a tomar, e também aquando da reunião de revisão do sistema de gestão da 

qualidade. 

De igual modo, é elaborado o Plano de Comunicação; são revistos e/ou definidos anualmente pela Direcção no 

Plano de Actividades os objectivos, actividades, responsabilidades, indicadores, metas e recursos a utilizar pela 

Instituição.  

c. Abordagem por Processos 

 

A Instituição desenvolve diferentes atividades interligadas através de um sistema dinâmico, que permite 

assegurar o controlo das ligações entre os vários processos bem como nas suas interacções; adopta a abordagem 

de processos para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade 

da Instituição.  

Para a gestão dos processos o C.R.I.F.Z. utiliza a metodologia do PDCA (Plan-Do-Check-Act), definindo os critérios 

necessários para planear, executar, controlar e melhorar continuamente os seus serviços.  

Esta abordagem identifica, organiza e gere as actividades tendo em consideração a estratégia e objetivos da 

Instituição, os requisitos e expectativas dos clientes e outras partes interessadas, assim como os recursos 

necessários para os concretizar. 
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O C.R.I.F.Z. determina critérios e métodos para assegurar o serviço e o controlo, para que os processos sejam 

eficazes; assegura a disponibilidade de recursos; monitoriza, mede e analisa esses processos e implementa acções 

necessárias para atingir os resultados planeados, e a melhoria contínua do Sistema.  

 

d. Mapeamento dos Processos  

Uma mais valia da abordagem por processos é permitir uma maior transparência nas actividades realizadas, 

prevendo uma gestão horizontal, promovendo a comunicação e interacção entre diferentes unidades funcionais e 

uniformizando os objectivos a atingir. 

Os processos do Sistema de Gestão da Qualidade agrupam-se em três níveis: 

Processo de Gestão – processos relacionados com o planeamento e gestão da organização, avaliação da 

eficiência e eficácia do sistema, identificação de necessidades de melhoria e inovação, assim como a sua 

implementação e avaliação. 

 

 
Determinar 
processos e 
atividades 

Definir objectivos, 
indicadores e metas 

Realizar as 
atividades 

associadas aos 
processos 

Monitorização e 
medição dos 

indicadores de 
desempenho 

Implementação 
das ações 
corretivas, 

preventivas e 
de melhoria 
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Processos Chave ou Realização do Produto – processos directamente relacionados com a satisfação dos 

requisitos dos clientes externos e com os serviços prestados. 

Processos de Suporte – processos que ajudam à realização dos processos chave e ao funcionamento interno 

da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Listagem de Processos 

 

Um dos benefícios da abordagem por processos é permitir uma maior transparência nas atividades realizadas, 

pois prevê uma gestão horizontal, promovendo comunicação e interação entre diferentes unidades funcionais e 

uniformizando os objetivos a atingir.  

Cada processo tem um gestor, identificado na ficha de processo, que é responsável pelo seu desempenho e por 

concretizar os seus objetivos, ao qual cabe:  

 

 Assegurar a implementação do processo;  

 Promover a melhoria do desempenho do processo;  
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SIGNIFICATIVOS 

 CAO 

IP 

USMFR 
CAFAP 

PARCEIROS 
COLABORADORES 

 
CLIENTES 

SIGNIFICATIVOS 
PARCEIROS 

COLABORADORES 

 

CLIENTES 
SIGNIFICATIVOS 

PARCEIROS 
COLABORADORES 

 



 

C.R.I.F.Z. 

Manual da Qualidade 

Código 
DOC03.PG01 

Revisão 01 

 

Cópia não controlada quando impresso 

Elaborado  Aprovado Página 21 de 25 
 
 

A Responsável da 
Qualidade 

Data: 15/01/2015 
A Direção 

Data:22/01/2015 

  

 Assegurar a medição dos respetivos indicadores;  

 Responder pelo processo em auditoria.  

 

Estão definidos os seguintes processos: 

 Processo de Gestão do Sistema: 

o Processo de Planeamento, Gestão e Melhoria do Sistema 

 

 Processos de realização do serviço/Processos Chave: 

o Processo de Candidatura 

o Processo de Admissão 

o Processo de Planeamento e Execução 

 

 Processos de Suporte: 

o Processo Administrativo 

o Processo de Recursos Humanos 

o Processo de Serviços Gerais 

 

Os procedimentos associados aos processos SGQ do CRIFZ são os seguintes: 

 

PROCESSO DE GESTÃO 

PROCESSO PROCEDIMENTOS 

 

Processo de Planeamento, Gestão e Melhoria do 

Sistema 

 

PD01.PG01 - Gestão da Informação 
PD02.PG01 - Gestão de Reclamações e 
Sugestões 
PD03.PG01 - Melhoria e Inovação 

 

 

PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO/PROCESSO CHAVE 

PROCESSO PROCEDIMENTOS 

 

CANDIDATURA 

 

PD01.PC01_ candidatura 
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ADMISSÃO 

PD01.PC02_Procedimento Admissão 
PD02.PC02_Procedimento Saída de Clientes 
 
 

PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 

PD01.PC03_Planificação Individual 
PD02.PC03_Planificação Coletiva 
PD03.PC03_Procedimentos de cuidados 
pessoais 
PD04.PC03_Procedimentos de medicação 
 

 

PROCESSO DE SUPORTE 

PROCESSO PROCEDIMENTOS 

 

ADMINISTRATIVO 

 

PD01.PS01_Procedimento Administrativo 

RECURSOS HUMANOS 

PD01.PS02 - Procedimento de Seleção e 
Recrutamento 
PD02.PS02 - Procedimento da Avaliação de 
Desempenho 
PD03.PS02 - Procedimento da Formação 
 

SERVIÇOS GERAIS PD01.PS03_Gestão de Serviços Gerais 

 
A caracterização de cada processo encontra-se descrita nos documentos Processo e Procedimentos 

associados.
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f. Interação entre Processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Revisão do Sistema 

O SGQ implementado é revisto, pelo menos uma vez por ano aquando da revisão do sistema (Relatório da 

Revisão do SGQ). De igualmente, quando é efectuada a análise do cumprimento do Plano de Actividades Geral 

(Relatório de Actividades), são analisados dados relativos ao SGQ e tomadas decisões pela Direção, de modo a 

garantir a sua adequabilidade, funcionalidade e eficácia, sendo também uma forma de identificar e implementar 

melhorias ao Sistema. 

A revisão é baseada nos elementos e informação que ajudam a aferir o SGQ. Os dados e elementos mais 

relevantes (inputs) que suportam a revisão são: 

 

 Reformulação da estratégia e das políticas da instituição, 

 Cumprimento dos objectivos e metas estabelecidos, 

 Satisfação das partes interessadas, 

 Seguimento de não conformidades e reclamações de clientes, 

 
 

Processo de Gestão 

 
Processo de Gestão 

 
 
 
 

Processos de Realização 
Processos Chave 

Processo de Candidatura Processo de Admissão Processo de 
Planeamento/Execução 

 
 

 
Processos de Suporte 
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Processo de Serviços 
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 Acompanhamento das acções correctivas e preventivas, 

 Monitorização dos processos (Indicadores de desempenho) e conformidade dos serviços, 

 Cumprimento de requisitos legais e outros, 

 Recomendações de melhoria, 

 Concretização dos planos estabelecidos (Qualidade, Comunicação, Formação, outros) 

 Relatórios e resultados de auditorias, 

 Outras alterações que possam afectar o SGQ. 

 Acompanhamento de projectos de melhoria e de inovação. 

 

Como resultado da revisão do sistema pela Direção, são tomadas decisões e definidas acções que visam (outputs): 

 A melhoria da eficácia do SGQ e dos seus processos, 

 A melhoria dos serviços relacionados com os requisitos do cliente, 

 Necessidades de recursos, 

 A adequação da política da organização (quando necessário), 

 A definição de objectivos para o SGQ e para os processos. 


