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Introdução e enquadramento
A elaboração do Plano Estratégico para 2019-2022 decorre da necessidade de olhar, a
médio prazo, para o Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, adotando uma
estratégia de gestão clara e compreensível para todos.
O presente Plano Estratégico assenta na necessidade de planear os próximos anos de
atividade do CBEI, e na vontade de garantir que nos próximos 4 anos o seu desempenho
esteja solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada e no consequente
planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a sua monitorização.
A aprovação deste Plano Estratégico, e sobretudo a sua assunção enquanto referencial
de enquadramento para os futuros documentos PAO - Plano Anual de Atividades e
Orçamento, garantirá a existência das condições necessárias e adequadas à
concretização de tomadas de decisão baseadas em finalidades, pressupostos e
métodos de implementação institucionalmente consensualizados. Ficará mais
facilitada a avaliação e subsequente readaptação de objetivos e atividades que levarão
ao redesenho de futuros documentos PAO. Pretende-se que este documento contribua
para a consecução das metas definidas e seja um auxiliar de ação e não um documento
redutor de outras iniciativas aqui não contempladas.
A elaboração deste Plano Estratégico teve por base a metodologia Balanced Scorecard
pelas seguintes razões: necessidade de utilizar uma ferramenta de avaliação do
desempenho da organização, assegurar o desenvolvimento e a execução da estratégia
definida, descrever um sistema de avaliação, controlar o feedback, definir objetivos,
indicadores, metas e iniciativas e alinhar programas, investimentos e recursos,
culminando na adoção de um verdadeiro plano de gestão estratégica.
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Breve apresentação
Nota histórica
O CBEI - Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, é uma Instituição de
Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, criada em 1975 e que substituiu
o CASI - Centro de Assistência Social Infantil, fundado pelo Dr. Vasco Moniz em 1943,
com Estatutos aprovados por alvará do Governo Civil de Lisboa, de 8 de setembro, onde
foram educados, em regime de internato, várias centenas de rapazes desprotegidos,
que se mantinham na Instituição até aprenderem um ofício ou terminado outros
estudos.
O CBEI tem a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social, tendo como
objetivos,

a

assistência

à

primeira,

segunda

e

terceira

infâncias

(Creche,

Estabelecimento de Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres), cooperando
com as famílias na educação física, moral e intelectual dos seus filhos.
Os princípios do Centro foram desde sempre edificados num clima de solidariedade,
fraternidade e convergência de esforços para que todo o exercício da sua atividade
honrasse de forma idónea e auspiciosa os objetivos a que se tem proposto desde o seu
início, para com as crianças e com a comunidade em geral. Desde então, a Instituição
tem vindo a registar um crescimento bastante significativo em termos de capacidade
de utentes, o que tem originado uma adequação dos serviços de que dispõe de modo
a assegurar um sem número de respostas eficazes a variadas situações colocadas pelas
famílias e pela própria comunidade que todos os dias são encaradas como um novo
desafio.
Em 2016 o CBEI fica marcado pelas alterações estatutárias aprovadas que permitem
dar resposta às múltiplas necessidades da comunidade que decorrem de uma
conjuntura particularmente adversa, sem grandes expetativas de melhoria nos
próximos anos e que fazem com que a nossa missão seja cada dia que passa mais
importante, garantindo um apoio social efetivo à comunidade da freguesia e do
concelho.
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Dados de identificação da Instituição
DESIGNAÇÃO SOCIAL
CBEI – CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE VILA FRANCA DE XIRA
ENDEREÇO
RUA DR. VASCO MONIZ, N.º 22
2600-273 VILA FRANCA DE XIRA
LOCALIZAÇÃO GPS:
38.956237N -8.990481W
WEBSITE
WWW.CBEI.PT
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500 060 770
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
85100 - EDUCAÇÃO
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA SECUNDÁRIO
88910 – ATIVIDADES PARA CRIANÇA
56290 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES
DATA DE FUNDAÇÃO DO CBEI
A 18 de Novembro de 1974, com a aprovação dos novos Estatutos, o CASI passou a
designar-se CBEI - Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, tendo adquirido
o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social.
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Corpos sociais eleitos e em funções
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE:
Joaquim Manuel Assunção da Silva Queiroz
1º SECRETÁRIO:
Sónia de Jesus Frita de Oliveira
2ª SECRETÁRIO:
Ana Isabel Pereira Rodrigues
1º SUPLENTE:
Cláudia Raquel da Cruz Bento
ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE:
Gil Afonso de Gouveia Teixeira
VICE-PRESIDENTE:
Clara Sofia Vitória Vital
TESOUREIRO:
Helena Isabel Canha Saraiva Gonçalves
SECRETÁRIO:
Luís Possidónio Santos Pedro
VOGAL:
Bruno Emanuel Berenguer Matias
VOGAL SUPLENTE:
Tiago Filipe Caniço de Oliveira Miranda
VOGAL SUPLENTE:
Maria Assunção da Silva Rodrigues Ferreira Lopes
CONSELHO FISCALIZADOR
PRESIDENTE:
Célia Maria Rebelo Piedade Barros
VOGAL:
Isabel Maria Mocho Costa Lopes
VOGAL:
Ana Isabel de Gouveia Teixeira
VOGAL SUPLENTE:
Patrícia Alexandra Moreira Lourenço
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Princípios de ação
Visão
O Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira tem como visão ser uma
instituição de referência, socialmente inovadora e sustentável.

Missão
O Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira tem por missão contribuir para a
realização

dos

Direitos

Humanos,

dos

Direitos

da

Criança,

universal

e

constitucionalmente consagrados, e para o desenvolvimento da comunidade.

Valores
São valores do Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, a solidariedade, a
ética, a competência, a credibilidade, a transparência, a eficiência e a qualidade.
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Atividades
O CBEI, de acordo com o artigo 6.º dos seus Estatutos, é composto por um número
ilimitado de associados que podem ser pessoas singulares, desde que maiores, e
pessoas coletivas, os quais ficam obrigados ao pagamento periódico de quota mínima
estabelecida pela Assembleia Geral. Atualmente, o CBEI é composto por 513 associados.

O CBEI na Resposta Infância e Juventude tem como objetivos a assistência à primeira,
segunda

e

terceira

infâncias,

garantida

pelas

respostas

sociais

de

creche,

estabelecimento pré-escolar, centro de atividades de tempos livres, cooperando com
as famílias na educação física, moral e intelectual dos seus filhos. Esta resposta tem
atualmente 402 utentes.

Quadro resumo das atividades da
Resposta Infância e Juventude no ano letivo 2018-19
(à data de 30 de novembro de 2018):
Resposta social creche:
95 utentes
Resposta social estabelecimento pré-escolar:
116 utentes
Resposta social CATL- Centro de Atividades de Tempos Livres:
191 utentes

Na Resposta à comunidade Desporto e Bem Estar continua a desenvolver-se o trabalho
que vem sendo efetuado nos últimos anos.

Quadro resumo das atividades da
Resposta Desporto e Bem Estar no ano letivo 2018-19
(à data de 30 de novembro de 2018):
Escola de atividade física e desportiva:
307 utentes
Escola de natação:
162 utentes
Escola de dança e ritmos:
60 utentes

www.cbei.pt
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira
pág. 9 de 35

PLANO ESTRATÉGICO
2019-2022

O CBEI, através da Resposta à comunidade Capacitação e Parcerias, no âmbito de um
protocolo com o Agrupamento de Escolas Alves Redol e com a Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira, presta igualmente serviços a escolas e jardins-de-infância públicos,
da freguesia de Vila Franca de Xira, fornecendo refeições e fazendo a gestão dos
refeitórios, desenvolvendo atividades de enriquecimento curricular e atividades de
animação e apoio à família. O CBEI desenvolve o apoio prestado no âmbito da Cantina
Social que é objeto de protocolo entre a Instituição e o Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social.

Quadro resumo das atividades da resposta
Capacitação e Parcerias no ano letivo 2018-19
(à data de 30 de novembro de 2018):
AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família
• 3 estabelecimentos de Jardim de Infância da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
• 5 funcionários em regime de deslocação
• 79 crianças
AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular
• 22 Professores/monitores
• 240 Alunos no Agrupamento Alves Redol

Protocolo de Apoio aos Refeitórios Escolares do Município
• 6 estabelecimentos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
• 13 funcionários em regime de prestação de serviços

(dados previstos protocolarmente para o ano civil de 2018)
Protocolo da Cantina Social
• 17.651 refeições confecionadas e fornecidas

Protocolo Municipal Serviço de Refeições Escolares
• 83.119 refeições confecionadas e fornecidas
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Gestão dos recursos humanos
O CBEI face ao número de utentes, projetos e protocolos em curso, teve a necessidade
de contratar mais recursos humanos nos últimos 3 anos ou recorrer à contratação de
prestadores de serviços.
Atualmente são 86 trabalhadores - 74 efetivos e 12 contratados - que constituem o
quadro de pessoal do CBEI. Sazonalmente, são contratados 33 prestadores de serviços.
Estes 86 trabalhadores distribuem-se da seguinte forma:
• 14 docentes;
• 2 técnicos superiores de animação sociocultural;
• 2 psicólogas;
• 3 colaboradores na área administrativa em funções de chefia e/ou coordenação;
• 1 técnica de animação sociocultural;
• 29 auxiliares de educação;
• 7 colaboradores em serviços administrativos;
• 2 cozinheiras;
• 11 ajudantes de cozinha;
• 3 motoristas;
• 10 auxiliares de serviços gerais;
• 1 lavadeira;
• 1 técnico de manutenção.
Os 33 prestadores de serviço distribuem-se pelas várias atividades protocoladas com o
Município.
Adicionalmente, o CBEI acolhe, sempre que possível, estagiários profissionais,
voluntários e outros através de contratos de emprego e inserção.
O nível de habilitações literárias e competências profissionais situam-se entre o
mestrado e a escolaridade obrigatória, salientando-se que mais de 50% dos
colaboradores trabalham na Instituição há 10 ou mais anos.
Neste sentido, o CBEI conta com a vasta experiência e qualificação dos seus
colaboradores para assegurar a qualidade dos serviços prestados.
Para o ano o período 2019-2022 prevê-se uma reestruturação dos recursos humanos de
forma a rentabilizar e reduzir gastos.
O CBEI organiza-se de acordo com a seguinte estrutura:
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Impactos
O CBEI é a única IPSS da freguesia de Vila Franca de Xira a prestar apoio ao nível de
creche, jardim de infância e CATL, no que à Resposta Infância e Juventude diz respeito.
Neste sentido, o impacto da Instituição na comunidade é muito relevante, dado que
existem reais necessidades de prestação de serviços neste âmbito.
O CBEI desempenha um papel essencial na economia do Terceiro Setor como gerador
de emprego no reforço da coesão social, da economia local e regional, promovendo a
cidadania ativa, a solidariedade e os valores democráticos.
Prevê-se, a médio prazo, um crescimento da Instituição, no número de respostas à
comunidade disponíveis, indo desta forma ao encontro das necessidades detetadas na
comunidade.

Recursos materiais
Esta Instituição, para além da sua antiguidade (o edifício data de 1943) tem a
particularidade de não ter sido construída para a atividade que hoje vem
desenvolvendo, tendo vindo a ser adaptada para o efeito. Assim, existem algumas
especificidades estruturais que têm que ser tidas em conta e que em alguns momentos
podem acarretar problemas acrescidos à Instituição.
Pela sua antiguidade, foram todos os anos realizados pequenos melhoramentos e
arranjos necessários à manutenção da qualidade dos espaços físicos, dentro e fora do
equipamento. Foram também efetuados pequenos arranjos de manutenção dos
espaços e materiais existentes na Instituição.
Importa destacar que, apesar de adaptada, esta Instituição dispõe de salas amplas,
arejadas, com luz natural e tem dois espaços de jogo e de recreio.
Em todos os espaços comuns de acesso às salas de creche, existe a preocupação de
manter as condições de segurança, existindo cancelas nos corredores, escadas com
corrimão e gradeamento de proteção reforçado em altura.
Relativamente ao material didático é importante que este seja renovado pois existem
salas que revelam essa necessidade de investimento.

7
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Diagnóstico estratégico
A planificação estratégica é um esforço disciplinado para produzir decisões e ações
fundamentais que formem e guiem o que uma organização é, o que faz com os seus
recursos, e porque o faz, centrada em boas práticas. Assim, a planificação estratégica
deve construir-se sob uma visão partilhada, sustentada em valores organizacionais e
orientada para a ação. É um processo que se pretende inclusivo e participativo em que
todas as partes interessadas devem assumir uma propriedade partilhada.
O Plano Estratégico deve, pois, estabelecer as bases para a melhoria contínua da
qualidade na prestação dos serviços e da transformação organizacional.
O diagnóstico estratégico subjacente ao presente Plano foi sistematizado através de
três níveis de análise:
•

PEST - Political, Economic, Social and Technological;

•

Stakeholders - Parceiros;

•

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

Tendo em conta a envolvente, procedeu-se à construção de um referencial de variáveis,
facilitador da análise do posicionamento da Instituição, com vista à identificação das
principais e mais relevantes tendências para a intervenção estratégica do CBEI e
respetiva evolução entre 2019 e 2022.
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Análise PEST – Political, Economic, Social and Technological
A análise PEST corresponde a um modelo de diagnóstico estratégico do ambiente fora
do controlo direto do CBEI. Esta análise incide sobre fatores de natureza macro
ambiental, nomeadamente políticos, económicos, socioculturais e tecnológicos, tendo
sido sistematizada na figura seguinte:

Fatores Políticos

Fatores Económicos

• Reforma estrutural do Estado
• Excessiva burocratização dos serviços do Estado
• O aproximar das eleições de 2019 pode criar
alguma incerteza
• Muitas alterações ao nível da legislação laboral

• A crise económica e financeira
• Baixa sustentabilidade das finanças públicas
• Dimensão económica das áreas de negócio
• Redução do financiamento público

PEST
Fatores Socioculturais

Fatores Tecnológicos

• Profunda crise social
• Aumento das desigualdades sociais
• Índice de Desemprego
• Vulnerabilidade e empobrecimento das famílias
• Alterações da estrutura populacional

• Utilização generalizada das TIC
• Investimento em inovação tecnológica
• Internet como veículo de marketing
• Redes sociais

Fatores Políticos
A crise política na UE, resultante da crise financeira da zona euro, a imposição de fortes
restrições aos estados membros, designadamente a Portugal, condicionam de forma
dramática as opções governativas.

Fatores Económicos
A profunda crise económica e financeira vivida em Portugal traduz-se em condições de
desfavorecimento económico evidentes resultantes, quer do agravamento das
condições de financiamento da economia, em termos de juros e no acesso ao crédito,
quer do elevado índice de desemprego e do endividamento, bem como da redução
dos rendimentos disponíveis, por via do aumento dos impostos e da redução dos
salários. Acresce a estas condições a dificuldade de sustentabilidade da segurança
social e a diminuição da capacidade do Estado fazer face às necessidades de proteção
social dos cidadãos em situação de desfavorecimento socioeconómico.
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Fatores Sociais
Também como reflexo dos fatores económicos acima mencionados, assiste-se a um
aumento e persistência das desigualdades sociais por via dos elevados níveis de
desemprego, pelo défice de escolarização, e pela insuficiente equidade das políticas
redistributivas.
O índice de envelhecimento tem vindo a aumentar, bem como a dependência dos
idosos. Contudo, uma grande parte da população sénior é autónoma e poucas são as
respostas na comunidade que privilegiem a sua participação social e convívio.

Fatores Tecnológicos
No respeitante a fatores tecnológicos, assume-se que o desenvolvimento da Sociedade
da Informação e do Conhecimento e a franca utilização dos Sistemas de Informação e
das Tecnologias de Informação e Comunicação têm um impacto forte no
funcionamento das organizações. Mais, as potencialidades que os atuais meios de
comunicação oferecem, apontam no sentido de uma maior e mais atual disseminação
de serviços especializados junto de parceiros-clientes do CBEI, facilitando a
possibilidade de colocar ao serviço da visão desta Instituição a internet, as redes sociais
e outros instrumentos desta natureza.

Análise de stakeholder
Para uma completa e eficiente prossecução da missão e da visão, o CBEI desenvolve a
atividade em estreita articulação com organismos públicos e privados, com ou sem fins
lucrativos.
A análise de stakeholders constitui uma dimensão de grande relevância no diagnóstico
estratégico. Por esta via conseguem-se identificar e analisar o nível de trocas entre os
parceiros e o CBEI, as relações, as expectativas mútuas e a perceção quanto à atuação
de cada parte, e indicar caminhos a seguir, para a concretização da visão da Instituição
e a satisfação das necessidades das partes interessadas.
Neste processo de análise coube, numa primeira fase, identificar os stakeholders da
Instituição, com características, níveis de interesse e de poder diferentes, cuja análise
das relações nos remete para um diagnóstico, essencial na definição da ação. Verificase que o CBEI tem um conjunto alargado de stakeholders, os quais se encontram
identificados na figura seguinte:
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Ministério do
Trabalho,
Solidariedade
e Segurança
Social
Ministério da
Educação

Voluntários

Colaboradores

Câmara
Municipal de
Vila Franca
de Xira

Utentes

Junta de
Freguesia de
Vila Franca
de Xira

Comunidade

Parceiros

Fornecedores

Apresentam-se agora as categorias de stakeholders, realçando sucintamente os níveis
de interesse e de influência destes no CBEI e as áreas estratégicas a desenvolver.
Relativamente ao poder central e local referidos é expectável que estes exijam que a
Instituição cumpra com a sua missão segundo critérios de economia, eficiência,
eficácia, qualidade e compromisso constante nos vários acordos de cooperação e
protocolos assinados.
Aos colaboradores do CBEI, com interesse e influência elevados, importa implicá-los na
construção de uma cultura organizacional forte, assente em valores partilhados. A
aposta numa política de qualidade, de promoção da saúde e do bem-estar dos
colaboradores, faz parte das prioridades do CBEI. O conhecimento partilhado da
missão e da visão da Instituição, a definição clara de objetivos e orientações,
transmitidas e partilhadas por via da criação e dinamização de mecanismos de
comunicação transparentes e adequados às necessidades do desempenho de
qualidade, de excelência e de enfoque no essencial, contribui decisivamente para o
alinhamento estratégico com estes stakeholders. A satisfação no trabalho é uma

www.cbei.pt
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira
pág. 17 de 35

PLANO ESTRATÉGICO
2019-2022

dimensão a privilegiar, tendo em vista a melhoria continua, com base em avaliações
justas e transparentes, em que avaliação 360º pode ser uma opção.
Relativamente aos parceiros institucionais destacam-se a Câmara Municipal e Junta de
Freguesia de Vila franca de Xira, a Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras, o Agrupamento de Escolas Alves Redol, o Agrupamento de Escolas
Professor Reynaldo dos Santos, o Ateneu Artístico Vilafranquense, a União Desportiva
Vilafranquense

e

a

Sociedade

Euterpe

Alhandrense.

Quanto

aos

parceiros

internacionais a AFAGA assume uma posição de grande interesse e elevada influência
no CBEI, sendo que neste momento a aposta da Instituição vai no sentido de potenciar
a partilha da informação e do conhecimento com os parceiros internacionais.
A parceria estabelecida com alguns dos principais fornecedores tornam-os parceiros
de referência pela sua responsabilidade social e pela facilidade de preço e pagamento.
A comunidade que se assume como um parceiro é uma forte influência e interesse para
o desenvolvimento diário da Instituição.
Os utentes são a razão da missão do CBEI. Servimos para responder às suas
necessidades com qualidade, eficiência e eficácia.
Os voluntários, uma mais valia na Instituição, surgem de forma espontânea. O CBEI terá
de se organizar legalmente constituindo uma bolsa de voluntariado.

Análise SWOT
A análise SWOT (STRENGTHS – Forças; WEAKENESSES – Fraquezas; OPPORTUNITIES –
Oportunidades; THREATS – Ameaças), técnica criada por Albert Humphrey, constitui
uma ferramenta de análise da envolvente interna e externa das organizações, que
contribui para a elaboração do diagnóstico estratégico, constituindo-se como um
elemento facilitador da formulação estratégica. Atendendo à análise interna e ao
contexto de atuação do CBEI, identificam-se os seguintes pontos fortes, pontos fracos,
ameaças e oportunidades.
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Análise interna

Forças - Strenghts

Fraquezas - Weakenesses

➢ Potencial das equipas
➢ Aposta na formação profissional dos
colaboradores
➢ Baixo número de reclamações
➢ Localização
➢ Envolvimento na comunidade
➢ Ambiente familiar
➢ Quadros de recursos humanos estáveis

➢ Instalações antigas e deficitárias
➢ Dificuldades financeiras
➢ Elevado absentismo
➢ Elevada sinistralidade
➢ Comunicações internas com fortes lacunas
➢ Envelhecimento dos colaboradores
➢ Equipamentos a necessitar de melhoria

Análise
externa

Oportunidades - Opportunities
➢ Parcerias com a Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
➢ Envelhecimento da população
➢ Reconhecimento pela comunidade

Ameaças - Threats
➢ Nível económico familiar baixo
➢ Redução do valor comparticipado pela
Segurança Social
➢ Redução do poder de compra
➢ Oferta pública e de outras IPSS com serviços
similares
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Formulação de estratégia
Política de Qualidade
A Política de Qualidade terá os seguintes compromissos:
Colaboradores envolvidos
•

Desenvolver relações internas eficazes, capacitar e manter os colaboradores
informados sobre as políticas e objetivos da Instituição;

•

Fomentar uma cultura organizacional forte, que se paute por elevados padrões
éticos, de serviço público, de responsabilidade, civismo, competência e
exigência;

•

Fomentar o comprometimento de todos os colaboradores com a Instituição,
através do reforço de competências individuais, da consciência da sua
responsabilidade pelas suas ações, do pensar construtivamente, promovendo
uma comunicação interna participada no sentido da consolidação de uma
identidade comum;

•

Promover uma gestão de recursos eficaz, que permita o equilíbrio entre o
desenvolvimento da atividade da Instituição, o ambiente e o bem-estar de todos
os que nela participam.

Clientes satisfeitos
•

Oferecer serviços de qualidade, antecipando as solicitações de forma a superar
as expectativas, com forte espírito de equipa e convergência, na procura
conjunta das melhores soluções; desenvolver e alcançar requisitos e critérios de
excelência, de melhoria contínua, com reconhecimento;

Processos inovadores
•

Promover a modernização e a inovação constantes através de melhores práticas
de gestão e do recurso intensivo às novas tecnologias de informação;

•

Estimular a criatividade e o trabalho em equipa para que os serviços prestados
sejam de maior qualidade;

•

Inovar, pelo estudo, pela observação, pelo questionamento constante e pela
experimentação fundamentada, aprendendo com os resultados e tendo a
capacidade de mudar o rumo quando necessário.
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Responsabilidade social
•

Desenvolver uma política de responsabilidade social, de valorização e promoção
do bem-estar dos recursos humanos;

•

Implementar políticas de desenvolvimento pessoal e social dos profissionais,
entre as quais podem salientar-se a promoção da saúde e da segurança, a
educação e a formação, e uma melhor compatibilização da vida familiar e
profissional;

•

Trabalhar na e para a comunidade, integrando e promovendo redes de
parcerias ativas no sentido do exercício consciente de uma responsabilidade
social, na procura de soluções comuns e na construção de uma sociedade
inclusiva.

Comunicação
•

Comunicar de forma célere, apelativa e clara, a todos os interessados, a
informação necessária e relevante ao exercício da atividade;

•

Manter e criar novos canais de partilha de informação, acessíveis a todos,
promovendo a credibilidade interna e externa do serviço;

•

Usar a comunicação como um instrumento de negócio para a satisfação do
cliente interno e externo.

Eixos e objetivos estratégicos
O CBEI passa atualmente por uma fase de grandes mudanças nomeadamente ao nível
de gestão e controlo de atividade.
O sistema de controlo de gestão que agora se propõe implementar é pioneiro na
organização dado que até à data toda a gestão era feita de acordo com as necessidades
diárias e o controlo com base nas restrições orçamentais e nas demonstrações
financeiras apresentadas nos relatórios intercalares e no Relatório de Contas de final de
exercício.
Os objetivos definidos pela Instituição não eram depois formalmente acompanhados e
avaliados. Serviam de complemento aos valores, à visão e à missão, comunicados
informalmente à equipa, sem metas nem prazos para cumprir.
Tendo em conta a fase de mudança que a organização atravessa e tendo consciência
da falta ou limitada informação de gestão que a Instituição dispõe, a principal
preocupação na definição de objetivos estratégicos foi que estes fossem de fácil
medição e acompanhamento, e que possam introduzir pequenas melhorias na gestão
do dia-a-dia.

www.cbei.pt
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira
pág. 21 de 35

PLANO ESTRATÉGICO
2019-2022

Dado que o CBEI não dispõe de recursos para a realização de um controlo diário, estas
ações

têm

de

ser

adaptadas

à

atual

estrutura

e

à

disponibilidade

para

acompanhamento da atividade em termos de resultados e cumprimento de objetivos.
Um dos principais intuitos deste projeto é auxiliar o CBEI na definição da estratégia,
definindo objetivos que permitam alcançar a missão, escolher os objetivos mais
importantes e alinhá-los com a estratégia de uma forma organizada e coerente.
Importa então, antes de estabelecer indicadores, metas e iniciativas, compreender a
escolha de cada objetivo estratégico para o BSC:

1. Perspetiva dos equipamentos imóveis

1.1. Reabilitar, adequar e inovar
O CBEI terá de apresentar a curto prazo um plano de reabilitação e adequação legal do
edifício CASI e sede da Instituição conforme exigido pela Segurança Social.
Nesta intervenção será contemplada a inovação das instalações e seu apetrechamento.
O edifício de habitação, sito na Rua Vasco Moniz, n.º 24, sem condições de
habitabilidade e sobre o qual já houve deliberação de demolição e permuta com o
município, é um assunto que a médio prazo ficará resolvido.

1.2. Novo uso de instalações existentes
As frações sitas na Rua Sacadura Cabral, n.os 30 e 34, em Vila Franca de Xira, destinadas
a comércio e serviços, uma está ocupada como armazém e a outra arrendada.
Sobre a fração ocupada como armazém o Órgão de Administração deverá encontrar
uma solução para acomodar o material que lá se encontra e concretizar nesta fração o
projeto da clínica de Saúde Mental.
Na fração arrendada deverá ser equacionada a resolução do contrato de arrendamento
para nesta fração dar lugar ao projeto do Café Memória.

1.3. Novas instalações
Perante a quantidade de projetos em fase de implementação surge a necessidade de
encontrar novas instalações para os albergar.
O CBEI deverá chegar a um acordo de comodato com a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira no sentido de vir a ocupar as instalações disponíveis no bairro de povos
e onde anteriormente o ABEI desenvolvia uma parte das suas atividades.
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2. Perspetiva dos Clientes/Utentes e Parceiros/Comunidade

2.1. Inovar nas respostas sociais e nos projetos
O CBEI tem a preocupação de acompanhar a evolução da sociedade e
responder às novas necessidades e preocupações sociais que vão surgindo. Os utentes
não têm as mesmas necessidades e com o avançar da idade novos desafios surgem, a
organização está atenta a estas questões e quer estar preparada para dar resposta às
necessidades específicas de cada utente.
Na atual fase da organização a prioridade não é criar novos serviços, mas sim criar novas
soluções nas Respostas Sociais existentes e melhorar os serviços atuais.

2.2. Promover a qualidade de vida dos clientes/utentes
O CBEI tem como missão contribuir para qualidade de vida em primeiro
lugar dos Clientes/Utentes apesar de colateralmente contribuir também para o bemestar da comunidade.
O objetivo da organização é que a satisfação dos clientes/utentes e a qualidade de vida
destes melhore significativamente com a melhoria da prestação do serviço e acesso a
melhores recursos e com a resposta a necessidades cada vez mais específicas.
Este é o objetivo mais importante, mas também o mais difícil de alcançar, que exige
mais dos processos internos e que mais recursos consome a par do objetivo referido no
ponto anterior.

2.3. Desenvolvimento do sentido de voluntariado
Os voluntários são um stakeholder de extrema importância para a concretização da
missão e é também uma forma de chamar a comunidade a participar e conhecer o
trabalho da Instituição.
O CBEI reconhece a necessidade de fomentar na comunidade os conceitos de
Voluntariado e de Responsabilidade Social e pretende para isso aumentar o número de
voluntários permanentes, principalmente os de uma camada mais jovem.

2.4. Promover novas parcerias
A promoção de novas parcerias é outro grande objetivo do CBEI e há necessidade de
criar novas iniciativas e formas de melhorar a prestação de serviço à comunidade.
Pretende-se desenvolver uma prospeção mais ativa de novos parceiros.
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2.5. Reforçar a reputação e imagem da Instituição
A reputação e a imagem são as características mais visíveis e são o meio mais imediato
e forte de comunicação a utentes/clientes; parceiros; comunidade; voluntários e
colaboradores.
Também o Terceiro Sector tal como o Sector Privado começa a demonstrar sinais de
alguma competitividade principalmente pela escassez de recursos, neste sentido o
CBEI tem uma elevada preocupação em divulgar a sua atividade junto de parceiros e
comunidade.
A organização acredita que ao reforçar a reputação e renovando a imagem pode obter
mais benefícios que ajudem à concretização da missão.

3. Perspetiva dos processos internos

3.1. Melhorar a qualidade do serviço
O CBEI encontra-se atualmente na fase de implementação do Modelo de
Qualidade da Segurança Social e do ISO9001, o passo seguinte será conseguir o
Certificado de Qualidade. A implementação destes modelos é um passo importante na
estruturação do centro principalmente ao nível da melhoria de processos internos.
3.2. Desenvolvimento da secção “Voluntariado Jovem”
Criação dentro da área de “Projetos e Voluntariado” uma secção de voluntariado jovem
como veículo também de divulgação do trabalho da Instituição e como forma de
sensibilizar a camada jovem para os conceitos de voluntariado e de responsabilidade
social atribuindo mais voluntários com novas ideias e novas vontades.
3.3. Desenvolver campanhas de promoção
Pretende-se dar continuidade às iniciativas até agora desenvolvidas e ainda outras que
não envolvam o dispêndio de recursos, mas que permitam a participação da
comunidade e a interação com os utentes do CBEI de forma mais recorrente.

3.4. Incrementar os canais de divulgação e informação
Atualizar e promover ativamente os meios de informação como forma de
divulgação de projetos, necessidades e atividades do CBEI.
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4. Perspetiva da aprendizagem e crescimento

4.1. Fomentar o bom clima e a motivação de colaboradores
É certo que colaboradores motivados são mais produtivos, pelo que a organização tem
como objetivo promover essa motivação, espírito de pertença e de equipa elevando os
padrões de eficiência e de qualidade do serviço.

4.2. Desenvolvimento de um plano de formação
Criar o procedimento de, anualmente, fazer um levantamento de necessidades de
formação e definir um plano de formação para o ano seguinte com formações,
orçamento para cada formação e número de colaboradores a participar.

4.3. Implementar um sistema de controlo de atividade
Atualmente não existe qualquer sistema ou método de controlo da atividade,
pretende-se sugerir várias iniciativas que permitam iniciar formalmente um sistema de
controlo que permita também a implementação do BSC (balanced scorecard) com
sucesso.

4.4. Melhoria do sistema de informação e tecnológico
Acompanhar os desenvolvimentos informáticos e tecnológicos que permitam
incrementar melhorias na atividade e fundamentalmente criar um sistema de registo
de informação e de acompanhamento da atividade que possa vir a ser uma base de
dados de informação, erradicando registos manuais e não informatizados, com pouca
fiabilidade, de limitado acesso e de difícil arquivo.

5. Perspetiva do orçamento/financeira

5.1. Aumentar receitas/recursos por via das doações
Existem duas estratégias diferentes relativamente ao aumento das fontes de receita
uma delas é por via das doações, quer de empresas quer de particulares, ou mesmo
pela via do voluntariado. Aqui o conceito de doação é bem mais abrangente do que a
simples doação monetária.
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5.2. Aumentar receitas/recursos por via das parcerias
A outra fonte de receita são as obtidas através da promoção de parcerias que financiam
projetos e as respostas sociais do CBEI.

5.3. Diminuir custos
Pretende-se criar mecanismos simples para uma utilização mais eficiente de recursos
e que permita diminuir custos sem que tal comprometa a capacidade de responder a
necessidades da Instituição nem coloque a atual estrutura de utentes e de recursos
humanos em causa.

Indicadores e Seleção das Metas
Nesta secção pretende-se expor uma bateria de possíveis indicadores e metas para
auxiliar o acompanhamento e a avaliação de performance dos objetivos estratégicos
assim como exposição de algumas iniciativas que ajudem a cumprir os objetivos.
Tratam-se de sugestões que devem ser novamente revistas e analisadas na fase de
implementação do Balanced Scorecard.
Para acompanhamento dos objetivos estratégicos e perceber se estes continuam
alinhados com a estratégia é crucial que os mesmos sejam periodicamente avaliados.
Para tal, é necessária a definição de indicadores para cada objetivo e a definição da
meta ou limite. Nesta fase, mais do que medir, o intuito é incutir a importância de
produzir informação relevante.
Dado que a Instituição não produz qualquer informação atualmente, a não ser a
estritamente necessária para cumprir com as imposições dos órgãos que financiam
determinados projetos e Respostas Sociais, nomeadamente a Segurança Social e
aquela que serve para a elaboração das Demonstrações Financeiras, sugere-se um
prazo até três anos para estabilização da informação que alimentará os indicadores
aqui propostos.
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PERSPETIVA DOS ESQUIPAMENTOS IMÓVEIS
OBJETIVOS

Reabilitar, adequar e
inovar

Novo uso de instalações
existentes

INDICADORES
• Caderno de encargos
• Orçamentos
• Aprovação do Projeto
pelas entidades
competentes
• Caderno de encargos
• Orçamentos
• Novos sócios e utentes
• Receitas financeiras

Novas Instalações

• Caderno de encargos
• Orçamentos
• Aprovação do Projeto
pelas entidades
competentes

METAS

RESPONSÁVEL

• Licenciamento
• Aumento da
capacidade

Órgão de
Administração

• Licenciamento
• Novos serviços

• Novos serviços

Órgão de
Administração

Órgão de
Administração
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PERSPETIVA DE CLIENTES/UTENTES E PARCEIROS/COMUNIDADE
INDICADORES
METAS
RESPONSÁVEL
• N.º de novas atividades
• Uma nova atividade
de apoio social em cada
por ano
Inovar e aumentar a
resposta social
Órgão de
capacidade das respostas
Administração
• Um novo
sociais
• Novos procedimentos e
procedimento por
técnicas
ano
• Aferir o grau de
Órgão de
• Grau de satisfação dos
satisfação dos
Administração
clientes/utentes
clientes/utentes no
próximo ano
• Max. de mais 2%
reclamações no
• N.º de reclamações e/ou
próximo ano face ao
sugestões de melhoria
homólogo e
dos serviços
diminuição nos anos
Melhorar a qualidade de
seguintes
vida de
• Capacidade de
clientes/utentes
execução e reposta
Diretora Técnica
às sugestões de
melhoria no mínimo
em 60%
• Diminuição dos casos de
• Ter pelo menos,
emergência social
menos 5% de
sinalização de casos
de emergência social
por ano face ao
período homólogo
Desenvolvimento do
• N.º de voluntários com
• Dois novos
Diretora Técnica
sentido de
idades entre 15 e 35 anos
voluntários por ano
Voluntariado
Promover Novas
• Duas por ano (inclui
• N.º de novas parcerias
Secretário Geral
Parcerias
renovações)
• Taxa de crescimento de
• Aumentar 10% o
donativos e
valor dos
Órgão de
financiamentos
donativos e
Administração
provenientes de parcerias
financiamentos
anual
Reforçar Reputação e a
• Cobrir no mínimo
Imagem
50% dos custos por
• Valor de patrocínios
Secretario Geral
da Organização
iniciativa
• Aumento da Taxa
• Participação da
de Participação
Comunidade nos
Diretora Técnica
em 10% face ao
projetos do CBESVF
período homólogo.
OBJETIVOS
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OBJETIVOS
Melhorar a qualidade do
serviço

Desenvolvimento da
secção “Voluntariado
Jovem”

Desenvolver campanhas
de promoção

Incrementar os canais
de divulgação e
informação

PERSPETIVA PROCESSOS INTERNOS
INDICADORES
METAS
• Taxa de certificação das
• Taxa não inferior a
respostas sociais
70%
• N.º de desconformidades
• ≤ 3/ano com baixo
detetadas anualmente
grau de relevância
• N.º de participações no
• Quatro por ano
âmbito do Voluntariado
Jovem
• Cinco por
• N.º de horas alocadas ao
mês/voluntário (inclui
Voluntariado Jovem
responsável)
• N.º de reuniões no âmbito
• Duas por mês
do Voluntariado Jovem.
• Nº de atividades/desafios
• Quatro por ano
lançados à comunidade
por ano
• Tantas quanto o n.º
• N.º de publicações nas
de iniciativas
redes sociais
realizadas
• N.º de notícias e novos
• Quatro por ano
conteúdos colocados no
website
• N.º de notícias colocadas
• Duas por ano
na imprensa regional

RESPONSÁVEL
Órgão de
Administração
Diretora Técnica
Secretario Geral

Diretora Técnica

Coordenadora da
Resposta à
Comunidade

Divisão de
Comunicação e
Desenvolvimento

Os indicadores propostos para o “Desenvolvimento de uma seção de Voluntariado
Jovem” são sobretudo para incentivar a que os elementos se reuniam e se integrem no
CBEI, que seja até criada alguma rotina de forma a fazer crescer o projeto alimentandoo ao longo do tempo, incentivando a que o “espirito” não desvaneça nem exista um
longo período de tempo sem contacto entre os membros do projeto.
Os objetivos “Desenvolver Campanhas de Promoção” e “Incrementar os Canais de
Divulgação e Informação” estão ligados ao objetivo “Reforçar Reputação e a Imagem
da Organização”, as iniciativas dos primeiros vão influenciar os resultados deste, vão
estar a contribuir para a divulgação da imagem e (espera-se) aumentar a reputação da
organização. Deste modo é espectável que resultados destes três objetivos se
desenvolvam no mesmo sentido.
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OBJETIVOS

Fomentar o bom clima
e a motivação de
colaboradores

Desenvolvimento de
um plano de formação

Implementar um
sistema de controlo de
atividade

Melhoria do sistema de
informação e
tecnológico

PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO
INDICADORES
METAS
• % de avaliações de
• Mínimo 60%
desempenho positivas
• n.º de iniciativas para os
• Quatro por ano
colaboradores
• n.º de protocolos e
• Manutenção de quatro
benefícios para os
protocolos/benefícios por
colaboradores
ano
• N.º de horas de
• Mais 20% do que o
formação
mínimo legal
• % de colaboradores
• Mínimo 60%
que tiveram formação
• Duas por
iniciativa/projeto e três
• N.º de reuniões
por Resposta Social/ano
realizadas na
estrutura
• Uma geral e uma
mensal de Direção
• Um relatório de
• N.º de avaliações de
avaliação/balanço
projetos/iniciativas
por projeto/iniciativa
• N.º de relatórios de
• Duas por ano
gestão sobre a atividade
(inclui avaliação ao BSC)
• N.º de conteúdos
• Todos os que sejam alvo
carregados no SI
de medição no BSC
• Um por Área/Resposta
• N.º de utilizadores do SI
Social
• Duas no primeiro ano e
• N.º de áreas/Respostas
cinco no segundo e
Sociais integradas no SI
restantes até final do 3.º
ano

RESPONSÁVEL
Órgão de
Administração

Diretora Técnica

Secretário Geral

Órgão de
Administração

Diretora Técnica

Divisão de
Comunicação e
Desenvolvimento

PERSPETIVA ORÇAMENTO/FINANCEIRA
OBJETIVOS

INDICADORES

Aumentar receitas/
recursos por
via das doações

• Valor da conta
“Donativos”

Aumentar receitas/
recursos por
via das parcerias

• Valor das contas
“Comparticipações”,
“Outros Departamentos”
e “Subsídios para
Investimentos”

METAS
• Aumentar em 10% (em 3
anos)

RESPONSÁVEL
Órgão de
Administração
Diretora Técnica

• Aumentar em 5% (em 3
anos)

Órgão de
Administração
Secretário Geral

www.cbei.pt
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira
pág. 30 de 35

PLANO ESTRATÉGICO
2019-2022

Determinação das Iniciativas
As iniciativas são as ações, atividades, programas ou projetos que nos propomos
desenvolver para atingir as metas.
Neste ponto serão sugeridas algumas ações ou iniciativas que permitirão alcançar com
maior sucesso os objetivos estratégicos que a Instituição definiu como os mais
importantes para a concretização da estratégia. Outras poderiam ser propostas,
contudo a realidade, o know-how e os recursos disponíveis obrigaram a que as
sugestões de iniciativas fossem mais regradas.

OBJETIVOS

Reabilitar, adequar e
inovar

PERSPETIVA DOS EQUIPAMENTOS IMÓVEIS
INICIATIVAS
• Promover reuniões
• Promover projetos
• Promover ações junto aos parceiros
• Cumprir a legislação
• Estabelecer novos protocolos com novos parceiros
• Promover a inclusão
• Prestação de serviços na área da saúde mental

INICIATIVAS PERSPETIVA CLIENTES/UTENTES E PARCEIROS/COMUNIDADE
OBJETIVOS
INICIATIVAS
• Aumentar a capacidade de creche e CATL
• Criar novos serviços ou respostas sociais
• Abrir canais para a implementação de futuros projetos noutros países
• Prestar serviços de qualidade, consistentes com as necessidades dos
clientes atuais e potenciais, bem como, com as exigências da comunidade
• Aumentar a taxa de cumprimento global dos Planos Individuais.
• Criar, desenvolver e promover produtos e serviços dos das diferentes
ofertas à comunidade
Inovar e aumentar a
• Aumentar as Atividades Socialmente Úteis em articulação com a
capacidade das
comunidade.
respostas
• Alargar a oferta formativa a públicos diferenciados.
sociais
• Desenvolver a cultura de integração e participação social dos clientes na
vertente de SAD
• Promover o alargamento das respostas de SAD
• Desenvolver um plano operacional de crescimento sustentável para a
Clínica
• Elevar a qualidade dos serviços transversais à Instituição, promovendo a
formação especializada de colaboradores e adoção de procedimentos de
maior eficácia
• Realização de inquéritos a utentes e familiares
Melhorar a qualidade
• Criação de uma área de aconselhamento à comunidade (dependente dos
de vida de
recursos disponíveis para ter um profissional de psicologia/sociologia
clientes/utentes
pontualmente)
Desenvolvimento do
• Projeto “Voluntariado Jovem”
Sentido de
• Campanha de sensibilização para o Voluntariado com testemunhos reais
Voluntariado
• Prospeção ativa de parcerias
Promover Novas
• Promoção Ativa de Eventos e Iniciativas nos meios de comunicação
Parcerias
• Reforçar parcerias
• Criar um espaço no website para sugestões e comentários.
Reforçar a Reputação
• Apelar a comentários da comunidade nas redes sociais após a realização
e Divulgar a Imagem
de algum evento ou pequena iniciativa
da Organização
• Nos próprios eventos solicitar a opinião (anónima) dos participantes
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OBJETIVOS

Melhorar a qualidade
do serviço

Desenvolvimento da
secção “Voluntariado
Jovem”
Desenvolver
campanhas de
promoção
Incrementar os
canais de divulgação
e informação

INICIATIVAS PERSPETIVA PROCESSOS INTERNOS
INICIATIVAS
• Implementação do Modelo de Qualidade da Segurança Social
• Implementação do Modelo de Qualidade ISO 9001
• Concorrer a benefícios do IEFP e da SS para contratar mais colaboradores.
• Estabelecer parcerias com escolas para estágios
• Melhorar Plano de Comunicação e Marketing
• Melhorar os serviços prestados aos utentes
• Promoção de projetos inovadores
• Projeto “Voluntariado Jovem”
• Integrar redes nacionais e internacionais de voluntariado
• Introduzir os processos referentes ao voluntariado no Sistema de
Gestão da Qualidade
• Atualização do website do CBEI
• Feira do Livro Solidária (livros recolhidos na comunidade).
• Mercado Medieval
• Promover uma imagem que reforce a marca CBEI no 3.º Sector
• Atualização da imagem do website
• Atualização periódica da informação do website e nos restantes meios de
informação
• Dinamização da página das redes sociais

INICIATIVAS PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO
INICIATIVAS
• Realizar questionários de avaliação e de satisfação a colaboradores
• Contratação de Protocolos com Benefícios para os colaboradores
• Seguro de Saúde para Colaboradores
• Realizar Jantar de Natal para colaboradores
• Passar inquérito de satisfação dos colaboradores Reuniões individuais
com os colaboradores
• Promover formação aos colaboradores tendo em conta as necessidades
demonstradas
• Expandir as competências dos colaboradores mediante o aumento do
Fomentar o bom
número de horas de formação por colaborador
clima e a motivação
• Desenvolver estratégias minimizadoras do impacto do envelhecimento,
de colaboradores
desgaste emocional e físico dos colaboradores
• Desenvolver ações sobre conhecimentos, boas práticas e reflexão, ao nível
dos colaboradores
• Aumentar a participação e o envolvimento efetivo de colaboradores na
implementação de projetos
• Diminuir a resistência à mudança na organização
• Aumentar os níveis de motivação dos colaboradores
• Avaliar as competências dos colaboradores definindo objetivos individuais
de desempenho
Desenvolvimento de
• Elaborar um Plano Anual de Formação Interna e Externa
um Plano de
• Procurar empresas dispostas a estabelecer parcerias de formação
Formação
• Procura de Formações Financiadas
• Implementação do BSC
Implementar um
• Realização de Avaliações de Desempenho aos projetos, eventos e
Sistema de Controlo
Respostas Sociais de forma a incrementar melhorias
de Atividade
• Melhoria e formalização do Modelo de Relacionamento da organização
Melhoria do Sistema
• Criar bases de dados em sistema de Intranet
de Informação e
• Formação aos principais utilizadores
Tecnológico
• Desenvolver um SI através de uma ação de voluntariado
OBJETIVOS
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INICIATIVAS PERSPETIVA ORÇAMENTO/FINANCEIRA
INICIATIVAS
• Promoção de novas iniciativas e da imagem da organização
• Cobrança periódica das quotas. Colocar a possibilidade de ser por débito
Aumentar
direto
Receitas/Recursos por via
• Aumentar a bolsa de voluntariado
das Doações
• Candidatura, Admissão Angariar novos utentes e promover a melhoria de
serviços
Aumentar
• Promoção dos Projetos e da Imagem do Centro
Receitas/Recursos por via
• Procura ativa de novas parcerias
das Parcerias
• Solicitação periódica de orçamentos para aquisições frequentes (análise a
fornecedores e comparação com o mercado)
• Contratação de preços especiais em produtos e serviços
• Contratação de uma Nutricionista para elaboração dos menus do Centro;
ERPI e Cantina Social
• Avaliação de Fornecedores
Diminuir Custos
• Melhorar a eficiência da área das compras
• Realizar obras nas instalações das respostas sociais da infância e
juventude
• Campanhas de angariação de fundos
• Reduzir os consumos de papel, toner, tinteiros e outros consumíveis
OBJETIVOS
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Monotorização e avaliação
O acompanhamento e avaliação do presente Plano e das suas propostas estratégicas
transversais serão desenvolvidos a nível interno e externo.
Internamente será avaliado e monitorizado regularmente através dos Planos de
Atividades e Relatórios de Gestão anuais pelos órgãos sociais e pelo Conselho
Consultivo de Gestores/as. Contudo, esta tarefa não se esgota aqui.
O CBEI tem uma estrutura complexa com uma visão de crescimento e aumento das
respostas e das áreas de intervenção.
É essencial uma eficiente gestão de recursos e canalização de esforços, os seus objetivos
são ambiciosos, sendo importante que o CBEI tenha consciência de como os poderá
alcançar e de que forma se deverá estruturar para não se desviar da sua missão social.
A gestão estratégica do CBEI apoia-se num conjunto de ferramentas de gestão centrais,
incluindo Plano Estratégico, Plano de Atividades e Orçamento, Desenvolvimento de
Projetos de Inovação, Sistema de Monitorização, Medição e Avaliação, Relatórios e
Sistema de Melhoria Contínua, que permitem avaliar o desempenho da organização e
implementar as ações necessárias que possibilitem o bom funcionamento dos serviços.
Os objetivos estratégicos, que derivam diretamente da avaliação das necessidades e
da política de qualidade da organização, são incorporados no Plano Estratégico com
horizonte temporal a 4 anos.
A implementação operacional em objetivos anuais está integrada no Plano de
Atividades e Orçamento, envolvendo todos os colaboradores e refletindo as
necessidades internas e externas.
O modelo de gestão estratégica inclui a definição de um conjunto de metodologias e
instrumentos que implicam a participação e/ou o uso de informações relevantes das
partes interessadas na definição de objetivos e metas.
Os objetivos estratégicos definidos são monitorizados/medidos em sede dos Relatório
Anuais de Atividades e Contas, sendo efetuada uma avaliação final ao Plano
Estratégico.
Constituem resultados da monitorização os seguintes instrumentos:
1. Relatório Anual de Atividades e Contas – onde é reportado o acompanhamento do
Plano Estratégico;
2. Listagens das ações executadas e a executar – Plano de Ações de Melhoria - em
função dos respetivos resultados, medidos anualmente;
3. Atualizações do plano e cronograma iniciais, como reflexo do progresso entretanto
verificado;
4. Custos reais e previstos das medidas adotadas.
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O Órgão de Administração pode rever o Plano Estratégico com fundamento associado
a alterações significativas ao nível político, económico, normativo ou interno, que
imponham a alteração dos objetivos estratégicos definidos, submetendo a eventual
revisão à aprovação da Assembleia Geral, nos termos estatutários.
Da avaliação final do Plano deverá resultar uma reflexão sobre as principais linhas de
orientação estratégica para o Plano seguinte, nelas incluindo propostas e/ou medidas
a desenvolver pela Instituição.
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