
Método Resultado

Formalizar as planificações Interna SIM Mar-12 Prazeres  --
Formalizar as planificações (ex.Eventos, 

Atividades, PDI’S, etc)
Equipa Nov-12 Implementado

Verificar se as planificações são 

efetuadas periodicamente (sem 

necessidade de ajustes)

Eficaz Abr-13 Prazeres

Uniformizar os registos Interna SIM Mar-12 Prazeres  --

Introduzir no SGQ os modelos utilizados e 

assegurar a utilização (por todos) dos 

mesmos

Equipa Mai-13 Implementado Nº de PACP'a abertos = 0 Eficaz Abr-13 Prazeres

Avaliar a satisfação das partes interessadas Interna SIM Mar-12 Prazeres  --

Elaborar e aplicar os questionários de 

satisfação.

Elaborar relatórios de satisfação e divulgar 

resultados

Equipa Abr-13 Implementado

Serem detetadas 0 não 

conformidades em auditoria 

interna relativamente aos 

questionários e resultados de 

satisfação

Eficaz Abr-13 Prazeres

Dar maior visibilidade da Instituição e suas 

atividades / divulgação
Inquérito Comunidade

Mais divulgação (3) Inquérito Comunidade

Fazer workshops de ajuda aos pais, dos 

diferentes níveis /graus  de autismo e também 

de apoio psicológico aos pais

Continuar com as formações, pois são muito 

importantes para os profissionais

Fazer sensibilizações junto das escolas (pais 

e professores) de forma contínua

Ter instalações próprias para a pratica das 

várias terapias e valências 
Inquérito Comunidade Out-12

As Instalações / estruturas físicas / espaço frio 

/ instalações equipadas

Inquérito Clientes / 

Familiares

Dez.2012_

Març 2013

Promover equipa de amas ou outras pessoas 

voluntárias ou pagas para ficar com as 

crianças pontualmente

Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres  --

Identificação das necessidades; 

Levantamento de possíveis voluntários; 

Formação específica  a voluntários 

DIR
Ano 

2012/2013
Em curso

Implementação do serviço de 

apoio (amas)

Criação de um centro de actividades 

educacionais, que englobe crianças, jovens e 

adultos de várias idades

Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres  --

Criação de uma empresa social que possa dar 

trabalho aos jovens autistas, mediante as 

competências de cada um. P.ex: produzir 

artigos manufacturados, tipo artesanato, 

objectos úteis (porta chaves, individuais de 

mesa, centros de mesa, toalhas individuais de 

mesa)

Inquérito Comunidade
Sim, integrado 

no CAO
Dez-12 Prazeres  --

Eficácia
Resultado 

Implementação
Data Responsável

Aprovação 
(sim/não)

Data Resp. Observação

Prazeres  --

ACOMPANHAMENTO DAS SUGESTÕES / AÇÕES DE MELHORIA

Análise da Sugestão

Descrição da Sugestão Prazo

Análise da Implementação / Eficácia

Origem Acções a Implementar Resp. 

Em curso

Assinatura de protocolo de 

cedência das Instalações 

(prevista para finais de Julho de 

2013 com o Hospital)

Data efectiva de funcionamento 

das terapias nas novas 

Instalações

Abr-13 Implementado

Sim Prazeres  --

Realização de reuniões com a Administração 

do Hospital S. Teotónio e reunião com o Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Viseu 

para retoma do processo de cedência de 

novos espaços para a implementação das 

actividades;

Mudança para novas Instalações 

DIR
Ano 

2012/2013

Sim Out-12

Sim Dez-12 Prazeres  --

Dinamização da página do facebook.

Aumento da comunicação via email

Aumentar comunicação através da 

comunicação social local

DIR/Equipa

Verificar o número de visitantes 

no facebook; respostas via email; 

participação da comunidade em 

eventos e formações promovidas 

pela APPDA

Eficaz Abr-13
Prazeres e 

Célia

Abr-13Implementado

Verificção do cumprimento do 

plano (execução das acções 

previstas)

Eficaz
Prazeres e 

Célia
Inquérito Comunidade

Reunir com o Segurança Social com vista a 

obter apoio financeiro para a criação do 

CAO (prevista para Maio de 2013)

DIR
Até dezembro 

2013
Em curso

Estabelecer o Protocolo; 

Aprovação da Segurança Social; 

Criação da Resposta nas 

Instalações 

Conforme plano de formações e 

sensibilizações aos pais; Cumprir com o 

planeamento de actividades (PAA)

Dir / Equipa
Ano 

2012/2013

Mod.PGM.29/0



Método Resultado

Eficácia
Resultado 

Implementação
Data Responsável

Aprovação 
(sim/não)

Data Resp. Observação

ACOMPANHAMENTO DAS SUGESTÕES / AÇÕES DE MELHORIA

Análise da Sugestão

Descrição da Sugestão Prazo

Análise da Implementação / Eficácia

Origem Acções a Implementar Resp. 

Criação de uma residência colectiva para 

pessoas autistas onde tenham infraestruturas 

comuns como biblioteca, enfermaria, 

refeitório, etc

Inquérito Comunidade

Residência para os jovens Inquérito Comunidade

Entidades Públicas mais atentas e 

colaborantes e maior envolvimento de 

voluntários e sócios

Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres

O funcionamento actual da 

APPDA resulta do enolvimento 

de pais voluntários e sócios, 

assimcomo dos parceiros da 

comunidade. 

Promover uma maior comunicação com os 

parceiros e entidades públicos; Desenvolver 

a iniciativa de apadrinhamento da APPDA. 

Realização de cerimónia de apadrinhamento 

(ao mesmo tempo de sensibilização). 

Divulgação na comunicação social das 

actividades da APPDA

DIR
1.º trimestre 

de 2013
Implementado

Participação da comunidade, 

parceiros e diversas entidades 

locais na cerimónia

Eficaz Prazeres

Procurem fazer parcerias com empresas que 

possam financiar as vossas actividades e 

encontrar postos de trabalho para os mais 

velhos

Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres  --

Elaborar lista de potenciais parceiros; 

realizar contactos e formalizar projectos de 

apoio e desenvolvimento/ formalizar 

protocolos.

Divulgar/ sensibilizar comunidade e 

potenciais parceiros para a temática do 

autismo. Realização de eventos

DIR
1.º trimestre 

de 2013
Implementado

N.º de novos protocolos/ projectos 

realizados (p.ex: protocolo com 

termas; dinamoclub- trabalho para 

os mais velhos)

Eficaz Prazeres

Apelo a um maior envolvimento dos membros 

da APPDA 
Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres  --

Realização de reuniões de equipa; realização 

de actividades com a participação e 

envolvimento dos colaboradores e 

voluntários (p.ex: comemorações do dia 

mundial do autismo; comemorações do 10.º 

aniversário da Associação; Galas; 

actividades de angariação de fundos)

DIR

1.º trimestre 

de 2013 e ao 

longo de todo 

o ano

Implementado

Participação de pais, 

colaboradores, voluntários  e 

amigos nas actividades propostas

Eficaz Abr-13 Prazeres

Maior campanha para angariação de apoios 

financeiros
Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres  --

Lançamento da campanha "Apadrinhe uma 

das nossas crianças";

Lançamento do "Mealheiro Azul" cuja 

objectivo é sensibilizar as crianças e jovens 

das Escolas e angariar alguns fundos

Aumento da campanha de sócios, através de 

uma estratégia de serviços realizados em 

parceria

DIR

1.º trimestre 

de 2013 e ao 

longo de todo 

o ano

Implementado Aumento do financiamento Eficaz Abr-13 Prazeres

Desenvolverem maior nº de atividades para 

adolescentes e adultos com autismo
Inquérito Comunidade Sim Set. 2012 Prazeres  --

Criação de ateliers de treino de 

competências sociais; encontro e saídas 

com adolescentes para a comunidade; 

participação em ateliers de teatro da 

comunidade; 

DIR
de Set 2012 

a Jul 2013
Implementado Execução das actividades Eficaz Abr-13 Prazeres

Protocolo de cooperação /parcerias com as 

escolas
Inquérito Comunidade Sim Dez-12 Prazeres  --

Realização de reuniões com Escolas para 

levantamento das necessidades e realização 

dos protocolos de parceria

DIR

1.º trimestre 

de 2013 e ao 

longo de todo 

o ano

Implementado

Aumento do n.º de protocolos 

com escolas (p.ex: escola 

Superior de Educação e Escola 

de Rio de Loba)

Eficaz Abr-13 Prazeres

Falta de acessos em caso de incêndio
Inquérito Clientes / 

Familiares
Não  --  --

Não se aplica dado que existe 

acesso a saída pelas escadas, 

devidamente assinaladas

 --  --  --  --  --  --  --  --

Atividade de Teatro
Inquérito Clientes / 

Familiares
Sim Dez. 2012 Prazeres  -- Criar a actividade de Teatro e planificá-la DIR

1.º trimestre 

de 2013 e ao 

longo de todo 

o ano

Implementado
Realização de ateliers de teatro e 

apresentações em eventos
Eficaz Abr-13 Prazeres

Atividade de Treino de competências sociais

Inquérito Clientes / 

Familiares
Sim Dez.2011 Prazeres

Promover articulação com o Centro My 

Kid UP, contratando os serviços. 
DIR

a partir de 

Set 2012
implementado

Realização de ateliers de 

intervenção
Eficaz Abr-13 Prazeres

Atividade de Escrita

Inquérito Clientes / 

Familiares
Sim Dez. 2012 Prazeres  -- Criar a actividade de Escrita planificá-la DIR

1.º trimestre 

de 2013 e ao 

longo de todo 

o ano

Implementado
Realização de ateliers de teatro e 

apresentações em eventos
Eficaz Abr-13 Prazeres

Abr-13

Sim Dez-12 Prazeres

É vontade da Direcção da 

APPDA avançar com esta 

proposta junto das potenciais 

Entidades Financiadoras e 

Parceiros

Elaborar Projecto; Reunir com  Entidades 

Financiadoras e Parceiros
DIR

Até dezembro 

2013
Em análise
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Método Resultado

Eficácia
Resultado 

Implementação
Data Responsável

Aprovação 
(sim/não)

Data Resp. Observação

ACOMPANHAMENTO DAS SUGESTÕES / AÇÕES DE MELHORIA

Análise da Sugestão

Descrição da Sugestão Prazo

Análise da Implementação / Eficácia

Origem Acções a Implementar Resp. 

Atividade de Sunrise

Inquérito Clientes / 

Familiares
Não  --  --

Não houve famílias interessadas 

em número suficiente que 

justificasse a implementação da 

resposta face aos 

constrangimentos financeiros

 --  --  --  --  --  --  --  --

Atividade de Terapia da Fala

Inquérito Clientes / 

Familiares
Não  --  --

Conseguiu-se que as 

crianças com necessidade 

da resposta tivessem a 

intervenção ao nível do 

Ministério da Educação

 --  --  --  --  --  --  --  --

Mais actividades de férias

Inquérito Clientes / 

Familiares
Sim Dez-12 Prazeres  ---

Realizar actividades para as férias da 

Páscoa 2013 e planeamento das actividades 

de Junho e Julho de 2013 com actividades 

diversas

DIR

Férias da 

Páscoa; 

Férias em 

Junho e Julho

Implementado para 

as Férias da 

Páscoa. As 

restantes em Curso

Realização das actividades de 

férias e Índice Médio de 

Satisfação

Eficaz

(voltar a 

avaliar em 

Julho)

Abr-13 Prazeres

Atividade de Ensina +

Inquérito Clientes / 

Familiares
Sim Dez-12 Prazeres  ---

Realizar a actividade  com apoio das 

Psicólogas
DIR

1.º trimestre 

de 2013 e ao 

longo de todo 

o ano

Implementado
Realização da actividade e 

avaliação da satisfação
Eficaz Abr-13 Prazeres

Que as crianças fossem agrupadas por 

desenvolvimento (e não faixa etária)

Inquérito Clientes / 

Familiares
Não  ---  ---

A prática actual nas actividades 

de férias estão em grupo. Nas 

intervenções terapeuticas são já 

desenvolvidas por 

desenvolvimento

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Organizar toda a documentação
Relatório de Gestão 1º 

semestre
SIM Jul-12 Prazeres  ---

Preencher a Tabela de Controlo de Registos 

da Qualidade (TCRQ)

Organizar toda a documentação, de acordo 

com o definido na TCRQ

Equipa Mai-13

Organizar toda a 

documentação até à 

auditoria do APQ
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