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1 Matriz de Alterações 

Versão Data Alteração 

1 02/04/2014 Versão inicial 

2 06/04/2015 Atualização da lista de metodologias no item 4.5.2 

3 21/03/2016 Atualização da lista de metodologias no item 4.5.2 

4 06/05/2016 

Item 5.2.3 – alteração da forma de elaboração do relatório de indicadores 

de forma a envolver mais ativamente os gestores dos processos (não só 

na recolha como na definição de ações a desenvolver). 

5 30/03/2017 

Eliminação dos MAQRS como documentos de referência. 

Alteração da versão 2008 da ISO 9001 para a versão 2015. 

Alteração do Mapa de Processos, Documentação, Matriz de 

responsabilidades, Função Qualidade. 

Eliminação da figura do representante da gestão. 

Definição de Conhecimento organizacional. 

Alteração das entradas e saídas da revisão. 

6 19/12/2017 

Alteração da Política da Qualidade 

Atualização Serviços de Ação Social – Família e Comunidade (Programa 
Alimentar) 
Atualização da descrição da interação dos Processos 
Atualização das Metodologias dos Processos 
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2 Bem-vindo à Fundação Manuel Francisco Clérigo  

A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada 

em cumprimento da disposição testamentária de Manuel Francisco Clérigo, em 17 de Fevereiro de 

1968, com sede em São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça. Tem por objetivo o apoio à 

população da freguesia, nomeadamente a crianças, jovens, idosos e famílias. 

2.1 Serviços Prestados - Área Social 

 

2.1.1 Respostas Sociais - Infância e Juventude: Crianças e Jovens 

2.1.1.1 Creche 

Destina-se a crianças com idade compreendida entre os 4 meses e os 3 anos, durante o período 

diário correspondente ao trabalho dos pais. 

2.1.1.2 Pré-escolar 

Destina-se a crianças com idade compreendida entre os 3 e 6 anos, durante o período diário 

correspondente ao trabalho dos pais. 

2.1.1.3 C.A.T.L. 
Destina-se a crianças com idade compreendida entre os 6 e 12 anos: 

- em tempo não letivo durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais; 

- em tempo letivo durante as extensões de horário escolar; 

 

O C.A.T.L. contempla também: 

 Transportes: domicilio – Instituição - escola;  

 Serviço de refeições nos períodos não letivos;  

 Atividades extracurriculares, passeios e visitas de estudo. 

 

2.1.2 Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas  

2.1.2.1 Estrutura Residencial para Idosos 

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos cuja situação/problema não lhes permita 

permanecer no seu meio habitual de vida ou a pessoas de idade inferior a 65 anos em condições 

excecionais, a considerar caso a caso. 

2.1.2.2 Centro de Dia 
Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos ou semiautónomos que se 

mantêm no seu meio sócio familiar ou a pessoas de idade inferior a 65 anos em condições 

excecionais, a considerar caso a caso 
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2.1.2.3 Centro de Convívio 

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos ou semiautónomos que se 

mantêm no seu meio sócio familiar. 

2.1.2.4 Serviço de Apoio Domiciliário 

Destina-se a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, 

não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidade 

básicas e/ou as atividades de vida diária. 

 

2.1.3 Serviços de Ação Social – Família e Comunidade 

2.1.3.1 Atendimento/ Acompanhamento Ação Social 

A Instituição como entidade da Rede Social presta serviço de atendimento e acompanhamento 

social a pessoas que apresentam carências da mais variada ordem, encaminhando-as sempre que 

necessário para outras entidades. 

Horário de funcionamento: terça-feira todo o dia mediante marcação prévia. 

 

2.1.3.2 Programa de Emergência Alimentar (P.E.A.) 

O Programa de Emergência Alimentar (P.E.A.) tem como objetivo suprir as necessidades 

alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da 

disponibilização de refeições, de caracter provisório.  

A Cantina Social pode fornecer até ao máximo de 29 refeições diárias, de acordo com o Protocolo 

em vigor nesta data. 

 

2.1.3.3 Bolsas de Estudo 

Com o objetivo de comparticipar nos encargos inerentes à frequência do Ensino Superior, a 

Instituição concede, em cada ano letivo, Bolsas de Estudo a estudantes daquele ensino, residentes 

na freguesia de São Martinho do Porto. 

O valor mensal e o número de Bolsas a conceder são definidos, em cada ano, pelo Conselho de 

Administração. 
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2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

2.3 Missão, Visão e Valores 

 

Missão 

Prestar serviços personalizados de excelência e de qualidade aos clientes de forma a responder às 

suas necessidades. 

Visão 

Pretendemos ser reconhecidos como uma IPSS pioneira e de referência na implementação de 

soluções práticas e de qualidade, que se traduzam numa Instituição com condições e ambiente 

excelente, tanto para clientes como colaboradores. 

Valores 

 Solidariedade 

 Responsabilidade 

 Humanitude e Educação 

 Profissionalismo e Rigor 

 Cooperação e Trabalho de Equipa  

 Empenho 

 Equidade 

 Honestidade  
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2.4 Política da Qualidade 

 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, 

compromete-se em promover o desenvolvimento da Instituição através da formação dos seus 

colaboradores com vista a assegurar uma boa qualidade na prestação de serviços aos clientes, 

promovendo a satisfação das partes interessadas. 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo assume ainda, o compromisso de cumprir com os requisitos 

legais e normativos aplicáveis, bem como de melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

 
 

2.5 Objetivos Estratégicos 
 

Conscientes da vital importância do Sistema de Gestão da Qualidade enquanto estrutura da sua 

organização, pilar da melhoria contínua do seu desempenho e do nível de satisfação dos Clientes, o 

Conselho de Administração da Fundação Manuel Francisco Clérigo estabelece anualmente um 

Plano de Ação onde se encontram definidos objetivos a alcançar em cada ano civil. 

3 Manual da Qualidade 

3.1 Objetivo do Manual 
 

O Manual da Qualidade é o documento operacional que contém a Política e os Procedimentos da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo na área da Qualidade, descreve o Sistema de Gestão da 

Qualidade estabelecido e tem como objetivo funcional constituir um permanente referencial para a 

aplicação e manutenção desse sistema. 

O Manual da Qualidade reflete os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão 

da Qualidade - Requisitos e tem como objetivos: 

 comunicar a Política da Qualidade; 

 descrever e apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade. 
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3.2 Promulgação 
 

O Manual da Qualidade refere os meios adotados na Fundação Manuel Francisco Clérigo para 

assegurar a qualidade requerida nos serviços prestados, constituindo o documento de referência do 

Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito das atividades de Centro de Dia, Serviço de Apoio 

Domiciliário, Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Convívio, Creche, Pré-escolar e Centro 

de Atividades de Tempos Livres. 

Compete ao Presidente do Conselho de Administração assegurar o cumprimento das 

determinações que constam deste Manual, sendo a gestão operacional do Sistema de Gestão da 

Qualidade, assegurada pela Equipa da Qualidade. 

Sempre que necessário, este documento será atualizado, sendo revisto pelo menos uma vez por 

ano como parte integrante do processo de revisão pela Gestão. 

Por este documento retratar o sistema, os processos, as práticas, os métodos e os objetivos da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo, é promulgado o presente Manual da Qualidade com a 

aprovação na capa deste documento. 

4 Sistema de Gestão da Qualidade  

4.1 Campo de aplicação 
 

Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Idosos, Centro de 

Convívio, Creche, Pré-Escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres. 

4.2 Referências 
 

O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na Fundação Manuel Francisco Clérigo assegura 

que são cumpridos os requisitos da NP EN ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestão da Qualidade – 

Requisitos) bem como a legislação ou regulamentação aplicável. 

          

4.3 Aplicabilidade dos Requisitos 
 

De acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015, todos os requisitos da NP EN ISO 9001:2015 são 

aplicáveis.  
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4.4 Gestão por Processos 
 

O Sistema da Gestão da Qualidade encontra-se estruturado numa abordagem por Processos 

segundo três níveis: 

 

Nível 1 – Processos de Gestão e Melhoria 

Objetivos: Gerir a organização; tomar decisões baseadas em factos; medir e obter resultados. 

 

Nível 2 – Processos Chave 

Objetivos: Gerir as atividades ligadas diretamente ao cliente, identificando as suas necessidades, 

prestando-lhe os serviços garantindo sempre a sua satisfação. Criam valor à organização. 

 

Nível 3 - Processos de Apoio 

Objetivos: Suportam a realização das atividades dos Processos Chave, não estando diretamente 

ligadas ao cliente. 
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4.4.1 Matriz de Processos vs Requisitos  
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4.4.2 Descrição da Interação dos Processos 

A abordagem selecionada é sustentada numa representação em tabela de E- Entradas e S- Saídas com a identificação da respetiva origem e destino 

relacionado com cada Processo. 

Processo 
Entradas 

Atividades do Processo 
Saídas 

Origem Descrição Destino Descrição 

11 – Gerir o 

Sistema 

Sociedade 

 

Todos os 

Processos 

Referenciais normativos 

MAQRS 

Legislação e regulamentação 

Entradas para a Revisão 

Missão, Visão e Valores 

Estratégia  

Objetivos da Qualidade 

Indicadores de desempenho dos 

processos  

Política da Qualidade 

Organograma  

Revisão do sistema 

Comunicação para o cliente 

Todos os 

Processos 

 

Cliente 

 

Cumprimento da legislação e 

regulamentação aplicável 

Objetivos da Qualidade monitorizados 

Saídas da Revisão 

Cliente informado 

Regulamento interno 

12 – Monitorizar, 

Medir e Melhorar 

Sociedade 

Todos os 

Processos 

Requisitos do cliente 

Reclamações e sugestões de melhoria  

Não conformidades  

Potenciais não conformidades 

Necessidade de novo documento ou 

de revisão de documento existente 

Documentos de origem externa 

Registos efetuados 

Necessidades de auditoria 

Relatório de avaliação da satisfação dos 

clientes 

Ações Corretivas e Preventivas 

Programa de auditorias  

Plano e Relatório da Auditoria  

Documentos e registos sob controlo 

Documentos externos controlados 

Todos os 

Processos 

Melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade 

Processos auditados 

Sugestões e reclamações analisadas e 

tratadas 

Novo documento 

Documento revisto 

 

21 - INFÂNCIA 

21.1 – Candidatura 

e Admissão 

Cliente 

P11 

Pedido de renovação de inscrição  

Documentos do cliente 

N.º de vagas 

Capacidade da Instituição 

Regulamento interno 

Necessidades e expetativas do cliente 

Cliente inscrito e selecionado 

Inscrição renovada 

Inscrição/ Renovação 

Critérios de priorização 

Gestão da lista de candidatos 

Relatório de Análise, Hierarquização e 

aprovação 

Assinatura do contrato 

P21.2 

P11 

P12 

Candidato inscrito 

Candidato selecionado 

Ficha de inscrição 

Renovação da inscrição 

Serviço contratado 
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Processo 
Entradas 

Atividades do Processo 
Saídas 

Origem Descrição Destino Descrição 

21.2 – Acolhimento 

e Plano Individual 

P21.1 

 

Cliente 

Necessidades e expetativas do cliente 

Ficha de avaliação de diagnóstica 

Relatórios de outras instituições 

Avaliação Diagnóstica 

Programa e relatório de acolhimento 

Elaboração do Plano individual 

Avaliação do Plano Individual 

P21.3 

P12 

P11 

Diagnóstico realizado 

Acolhimento do cliente 

Plano individual definido e avaliado 

 

21.3 – Prestação 

do Serviço 

P21.2 

Cliente 

Plano individual  

Informação diária da Família 

Necessidades e expetativas do cliente 

Relatórios médicos 

 

Projeto Educativo 

Plano anual de atividades  

Projeto pedagógico / curricular de grupo 

Plano de atividades de sala 

Avaliação do projeto pedagógico / 

curricular de grupo 

Avaliação do projeto educativo  

Objetivos definidos quanto aos cuidados 

pessoais  

Assistência medicamentosa 

Serviços prestados ao nível dos 

cuidados pessoais 

Objetivos definidos quanto à nutrição e 

alimentação 

Plano de introdução de alimentos 

Guia de restrições alimentares 

 

P12 

P11 

Cliente 

P34 

Relatório de avaliação do projeto pedagógico 

/ curricular de grupo 

Relatório de avaliação do projeto educativo  

Ocorrências relacionadas com a realização 

de atividades 

Sinalização de situações de negligência, 

abusos e maus tratos 

Ocorrências relacionadas com os cuidados 

pessoais 

Ementa 

Ocorrências relacionadas com a alimentação 

22 - SÉNIOR 

22.1 – Candidatura 

e Admissão 

P11 

 

Cliente 

Inscrição 

Pedido de renovação de inscrição 

Documentos do cliente 

N.º de vagas 

Capacidade da Instituição 

Regulamento interno 

Necessidades e expetativas do cliente 

Cliente inscrito e selecionado 

Inscrição renovada 

Inscrição/ Renovação 

Gestão da lista de candidatos 

Ficha de Avaliação inicial de requisitos 

Critérios de priorização 

Relatório de Análise, Hierarquização e 

aprovação 

Contrato/ adenda 

Mapa de utentes 

P22.2 

P12 

Registo de atendimento 

Ficha de inscrição 

Candidato inscrito 

Candidato selecionado 

Relatório avaliação do domicílio 

Mensalidade 
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Processo 
Entradas 

Atividades do Processo 
Saídas 

Origem Descrição Destino Descrição 

22.2 – Acolhimento 

e Plano Individual 

P22.1 

 

Cliente 

Necessidades e expetativas do cliente 

Ficha de avaliação de diagnóstico 

Relatório de acolhimento inicial 

Relatórios de outras instituições 

Plano Higienização do domicílio 

Plano de Preparação e Administração 

medicamentosa 

Escala modificada de Barthel 

Diagnóstico realizado 

Acolhimento do cliente 

Avaliação de necessidades e potenciais 

Conceção do Plano Individual 

Plano individual 

Avaliação do Plano Individual 

 

P22.3 

P12 

Autorização do uso da chave do domicílio e 

informatização de dados pessoais 

Termo de responsabilidade na 

administração medicamentosa 

Plano Higienização do domicílio 

Plano de Preparação e Administração 

medicamentosa 

Escala Modificada de Barthel 

Relatório Social 

Plano individual definido e avaliado 

22.3 – Prestação do 

serviço 

P22.2 

Cliente 

Comunidade 

 

Plano individual 

Recursos existentes na comunidade e 

disponibilizados pelos parceiros 

Gostos e interesses do cliente 

Informação diária do Cliente/ Família 

Dietas prescritas pelo médico 

Necessidades alimentares 

Necessidades de apoio nas atividades 

instrumentais da vida quotidiana - 

AIVQ 

Questionário de Diagnóstico 

Avaliação do PAADP 

PAADP 

Ficha Técnica da Atividade 

Registo de Presenças e Avaliação nas 

atividades  

Assistência medicamentosa 

Registo de Serviços prestados ao nível 

dos cuidados pessoais 

Registo de Serviços prestados ao nível 

da alimentação 

Refeições Centro de Dia 

Contagem diária das refeições 

Plano de Saída ao exterior  

Registo de Saída de Clientes 

Autónomos/ Dependentes 

Registo de Períodos de Ausência 

Registo de Acompanhamento ao 

exterior 

Cliente 

P12 

Plano Mensal de Atividades 

Relatório de Avaliação do PAADP 

Ocorrências relacionadas com a realização 

de atividades  

Ficha de Ocorrência 

Ficha de Avaliação da Ocorrência 

Ocorrências relacionadas com a realização 

de cuidados pessoais  

Guia de restrições alimentares 

Registo de Serviços prestados ao nível da 

nutrição e alimentação 

Ementa Sénior 

Registo de Acompanhamento ao exterior 

Ocorrências relacionadas com o apoio nas 

AIVQ 
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Processo 
Entradas 

Atividades do Processo 
Saídas 

Origem Descrição Destino Descrição 

31 – Aquisição de 

bens e serviços 

Todos os 

Processos 

Necessidade de produtos/ serviços 

Necessidade de avaliar fornecedores 

Seleção de Fornecedores 

Avaliação de Fornecedores 

Receção de matérias-primas/ serviço 

Controlo de stocks 

P12 

Fornecedores 

Necessidade de produtos/ serviços satisfeita 

Encomenda a fornecedores 

Reclamações a fornecedores 

Fornecedores avaliados 

32 - Limpeza e 

Lavandaria 

P32 

P22.3 

Necessidade de espaços e 

equipamentos e viaturas higienizados 

Necessidade de tratamento de roupa 

Necessidade de higienização de 

brinquedos e materiais 

 

Plano de higienização dos espaços, 

equipamentos, viaturas, brinquedos e 

materiais  

Registo de entrada e saída de roupa 

da lavandaria 

P32 

P22.3 

P34 

P12 

Registos de higienização  

Espaços higienizados 

Materiais e brinquedos higienizados 

Viaturas higienizadas 

Roupa tratada e distribuída 

Ocorrências no tratamento de roupa 

33 – Instalações, 

equipamentos e 

viaturas 

Fornecedores 

Sociedade 

Documentação técnica dos 

equipamentos/ viaturas 

 

Legislação 

Listagem de equipamentos e viaturas 

Caracterização do equipamento/ 

viatura 

Plano de Manutenção Preventiva 

Plano de Calibração de EMM’s 

Diário de viatura 

Controlo do chaveiro 

Registo de avarias 

Registo de Controlo de Acessos 

Todos os 

processos 

Manutenção preventiva e curativa realizada 

Equipamentos e viaturas operacionais 

Controlo de Acessos 

34 - Segurança 

Alimentar 

P22.3 

Sociedade 

Ementas 

Plano de restrições alimentares 

Legislação 

Manual Sistema HACCP  

Cumprimento do Sistema HACCP 

P22.3 

P12 
Refeições preparadas 

35 - Recursos 

Humanos 

Todos os 

processos 

Necessidade de: 

recrutar colaboradores 

formar colaboradores 

melhorar competência 

cumprir Código Ética 

avaliar o grau de satisfação 

Recrutar colaboradores 

Formar colaboradores 

Cumprir Código Ética 

Avaliar o grau de satisfação dos 

colaboradores 

Coordenar colaboradores 

Todos os 

processos 

Colaborador recrutado 

Colaboradores competentes 

Colaboradores eticamente comprometidos 

Grau de satisfação dos colaboradores 

Registos de coordenação de pessoal 
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coordenar colaboradores Manual de funções e acolhimento 

Plano de Formação 

Registos de formação 
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4.5 Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade 

4.5.1 Estrutura documental 

 

Política da Qualidade 

Estatutos 

Regulamentos Internos 

Manual da Qualidade 

Outros Manuais 

Procedimentos 

Instruções de Trabalho 

Documentos Técnicos 

Modelos/ Registos 

 

Política da Qualidade: É o compromisso do Conselho de Administração da FMFC 

relativamente à Qualidade. Este compromisso é definido e documentado e inclui os Objetivos 

da Qualidade. 

Estatutos: Os estatutos das instituições devem respeitar as disposições do Estatuto das IPSS, 

aprovado em legislação própria. Este documento deverá conter os seguintes elementos: 

Denominação; Sede e âmbito de ação; Fins e atividades da instituição; Denominação, 

composição e competência dos corpos gerentes; Forma de designar os respetivos membros; 

Regime financeiro.  

Regulamentos Internos: Documento que define as regras e os princípios específicos de 

funcionamento das respostas sociais. 

Manual da Qualidade: O Manual da Qualidade fornece informações, externa e internamente, 

sobre o Sistema de Gestão da Qualidade, descreve a estrutura geral do Sistema da Qualidade, 

as principais características da organização, a política e os princípios estabelecidos para o 

cumprimento dos objetivos definidos.  

Outros Manuais: Documentos de orientação teórica sobre vários assuntos que suportam a 

implementação de um ou mais procedimentos.  

Procedimentos: Os Procedimentos definem e regulam as atividades que visam a 

implementação e manutenção do SGQ. 

Instruções de trabalho: As Instruções de Trabalho detalham, sempre que se considere 

necessário, a forma de desenvolver determinada atividade identificada nos processos ou 

procedimentos. 

Documentos Técnicos: Documentos com instruções e finalidades específicas e setoriais. 

Modelos: são formulários definidos e preparados para registo das práticas da Instituição no 

âmbito da sua atividade e do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Registos: Documentos ou outra forma gráfica que permitem evidenciar uma ação de controlo, 

verificação ou outra atividade realizada no serviço ou sistema. 
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4.5.2 Metodologias dos Processos 
 

MANUAL/ PROCEDIMENTO/ INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
P11 - GERIR O SISTEMA 

PQ.11.01 Gerir o Sistema 

IT.11.01 Comunicar 

IT.11.02 Gestão  e Contabilidade 

IT.11.03 Partes Interessadas 

P12 - MONITORIZAR, MEDIR E MELHORAR 

MA.12.01 Manual da Qualidade 

PQ.12.01 Monitorizar, medir e melhorar 

IT.12.01 Tratamento de reclamações e sugestões 

IT.12.02 Controlar informação documentada 

IT.12.03 Não conformidades, Riscos e Oportunidades de Melhoria 

P21 - INFÂNCIA/ 21.1 – CANDIDATURA E ADMISSÃO 

PQ.21.01 Candidatura e Admissão - Infância 

P21 - INFÂNCIA/ 21.2 – ACOLHIMENTO E PLANO INDIVIDUAL 

MA.21.01 Guia de Acolhimento Creche 

MA.21.02 Guia de Acolhimento Pré-escolar 

MA.21.03 Guia de Acolhimento CATL 

MA.21.07 Guia da AEC Natação 

MA.21.08 Guia da AEC Inglês 

MA.21.10 Guia da AEC Karaté 

PQ.21.02 Acolhimento e Plano Individual - INFÂNCIA 

P21 - INFÂNCIA/ 21.3 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

MA.21.04 Manual de primeiros socorros à infância 

MA.21.05 Indicadores de maus tratos em contexto escolar 

MA.21.06 Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Fuga/ Desaparecimento de uma criança 

PQ.21.03 Prestação do Serviço na Infância 

IT.21.01 Planeamento e Acompanhamento das Atividades na Infância 

IT.21.02 Prestar Cuidados Pessoais na Infância 

IT.21.03 Nutrição e Alimentação na infância 

P22 - SÉNIOR/ 22.1 – CANDIDATURA E ADMISSÃO 

PQ.22.01 Candidatura e Admissão - Sénior 

P22 - SÉNIOR/ 22.2 – AOLHIMENTO E PLANO INDIVIDUAL 

MA.22.01 Guia de acolhimento da ERI 

MA.22.02 Guia de acolhimento do CD 

MA.22.03 Guia de acolhimento do CC 

MA.22.04 Guia de acolhimento do SAD 

MA.22.10 Informações úteis SAD 

PQ.22.02 Acolhimento e Plano individual - Sénior 
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MANUAL/ PROCEDIMENTO/ INSTRUÇÃO DE TRABALHO 

P22 - SÉNIOR/ 22.3 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

MA.22.05 Manual de primeiros socorros à pessoa adulta 

MA.22.06 Negligência, abusos e maus tratos à pessoa idosa 

MA.22.07 Manual Boas Práticas nos Cuidados à pessoa idosa 

MA.22.08 Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Fuga/ Desaparecimento de um idoso 

PQ.22.03 Prestação do Serviço - Sénior 

IT.22.01 Cuidados de higiene na pessoa idosa 

IT.22.02 Cuidados de saúde na pessoa idosa 

IT.22.03 Nutrição e alimentação à pessoa idosa 

IT.22.04 Planeamento e acompanhamento das atividades de animação e de desenvolvimento pessoal 

IT.22.05 Apoio nas AIVQ 

P31 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

PQ.31.01 Aquisição de bens e serviços 

IT.31.03 Avaliar Fornecedores 

P32 – LIMPEZA E LAVANDARIA 

PQ.32.01 Gerir Limpeza e lavandaria 

IT.32.01 Prestar serviço de tratamento de roupas 

P33 – INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E VIATURAS 

MA.33.01 Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Roubo/Furto 

MA.33.02 Regulamento Interno Atribuição de Ajudas Técnicas 

MA.33.03 Regulamento Interno Serviço de Transporte 

PQ.33.01 Gerir Instalações, equipamentos e viaturas 

IT.33.01 Gestão do chaveiro 

IT.33.02 Controlar acessos 

IT.33.03 Controlar EMM's 

P34 - SEGURANÇA ALIMENTAR 

PQ.34.01 Gerir Segurança Alimentar 

IT.34.04 Regras a ter em conta em situações de aquisição de refeições ao exterior 

P35 - RECURSOS HUMANOS 

MA.35.01 Código de Ética 

MA.35.02 Manual de Funções 

MA.35.03 Manual de Acolhimento 

MA.35.04 Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Surtos de Infeção 

MA.35.05 Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Violência 

PQ.35.01 Gerir Recursos Humanos 

IT.35.01 Biometria 

IT.35.02 Segurança e Saúde no Trabalho 

5 Estrutura e Responsabilidade  

Para além do Organograma Funcional e atribuições de responsabilidades e autoridades ao 

longo dos vários Procedimentos da Qualidade, a Fundação Manuel Francisco Clérigo detém 

um conjunto de Fichas de Função agrupadas em Manual.  
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5.1 Organograma funcional 

 
 
 

Conselho de 
Administração 

DIRETOR/A TÉCNICO/A 

Diretor/a 
Pedagógico/a 

Creche 

Educador/a 
Infância 

Ajudante 
de Ação 

Educativa 

Trabalhador
/a Auxiliar 

Pré - Escolar 

Educador/a 
Infância 

Ajudante 
de Ação 

Educativa 

CATL 

Animador/A 
Cultural 
CATL 

Ajudante 
de Ação 

Educativa 

Coordenador/a 
Sénior 

Centro de 
Dia 

Ajudante de 
Ação Direta 

Trabalhador/
a Auxiliar 

Estrutura 
Residencial 
para Idosos 

Ajudante 
de Ação 
Direta 

Trabalhador/a 
Auxiliar 

Centro de 
Convívio 

Ajudante de 
Ação Direta 

Serviço de 
Apoio 

Domiciliário 

Ajudante de 
Ação Direta 

Trabalhador 
Auxiliar 

Animador/a 
Sénior 

Terapeuta 
Ocupacional  

CHEFE DE SERVIÇOS DE APOIO 

Administrativo/a  
Contabilidade 

Instalações e 
Equipamentos 

Motorista 

Motorista/Auxiliar de 
Manutenção 

Trabalhador/a 
Auxiliar de 

Manutenção e 
Jardinagem 

  

Consultor/a Jurídica 

Recursos 
Humanos 

Administrativo/a  
Aprovisionamento 

Cozinha 

Cozinheiro/a 

Ajudante 
de 

Cozinha 

Trabalhador
/a Auxiliar 

Armazém 

Fiel de 
Armazém 

Administrativo/a 
Património 

Porteiro/a 

Secretaria 

Administrativo/
a Atendimento 

Administrativo
/a Caixa 

Limpeza 

Trabalhador/
a Auxiliar 
Limpeza 

Lavandaria 

Lavadeira/o 

Lavaddeira/o-
Costureira/o  

Equipa da 
Qualidade 
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5.2 Matriz de responsabilidades  
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R – Responsável | C - Colabora
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5.3 Função Qualidade 

 

5.3.1 Atribuições gerais 
 

A implementação e execução das atividades necessárias ao cumprimento da Política da 

Qualidade, definida pelo Conselho de Administração são da responsabilidade de todos os 

colaboradores, conforme definido, caso a caso, na documentação de suporte ao Sistema da 

Qualidade e no Manual de Funções. 

 

5.3.2 Liderança e Compromisso 

 

Compete ao Presidente do Conselho de Administração, entre outras, as seguintes 

responsabilidades: 

 Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade são 

estabelecidos, implementados e mantidos; 

 Assegurar que tanto os requisitos dos clientes como as exigências estatutárias e 

regulamentares aplicáveis são determinados, compreendidos e satisfeitos de forma 

consistente;  

 Garantir que os riscos e as oportunidades que podem afetar a conformidade de 

produtos e serviços e a aptidão para aumentar a satisfação do cliente são 

determinados e tratados; 

 Promover o foco no aumento da satisfação do cliente; 

 Assumir a responsabilização pela eficácia do sistema de gestão da qualidade; 

 Assegurar que a política da qualidade e os objetivos da qualidade são estabelecidos 

para o sistema de gestão de qualidade e são compatíveis com o contexto e com a 

orientação estratégica da organização; 

 Assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de qualidade nos 

processos de negócio da organização; 

 Promover a utilização da abordagem por processos e do pensamento baseado em 

risco; 

 Assegurar a disponibilização dos recursos necessários para o sistema de gestão de 

qualidade; 

Presidente do Conselho de 
Administração 

Gestor do Processo 

Equipa da 
Qualidade 

Auditor 
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 Comunicar a importância de uma gestão de qualidade eficaz e da sua conformidade 

com os requisitos do sistema de gestão de qualidade; 

 Assegurar que o sistema de gestão de qualidade atinge os resultados pretendidos; 

 Comprometer, orientar e apoiar as pessoas para contribuírem para a eficácia do 

sistema de gesto da qualidade; 

 Promover a melhoria; 

 Apoiar outras funções de gestão relevantes a demonstrar a sua liderança, na medida 

aplicável às respetivas áreas de responsabilidade;  

 

5.3.3 Equipa da Qualidade  

 
A Equipa da Qualidade é um grupo pluridisciplinar que se reúne periodicamente para analisar 

assuntos do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Da Equipa da Qualidade fazem parte o Presidente do Conselho de Administração e os 

Gestores de Processo. 

 

 

São responsabilidades da Equipa da Qualidade, entre outras, as seguintes: 

 Participar em conjunto com o Conselho de Administração na definição da Política da 

Qualidade; 

 Definir os processos e os meios necessários à implementação do SGQ tendo em conta 

os objetivos definidos na Política da Qualidade; 

 Supervisionar o processo 11 – Gerir o Sistema; 

 Supervisionar do processo 12 – Monitorizar, Medir e Melhorar; 

 Acompanhar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, do modo a 

assegurar a sua melhoria contínua, procurando estabelecer ações corretivas e ação 

preventivas que visem o aperfeiçoamento do serviço prestado; 

 Acompanhar os requisitos legais aplicáveis à Instituição; 

 Sensibilizar todos os colaboradores para o cumprimento do estabelecido no Sistema de 

Gestão; 

 Coordenar a implementação e manutenção do SGQ; 

 Elaborar o Manual da Qualidade e respetivos procedimentos da estrutura documental 

do sistema em colaboração com as áreas da organização envolvidas; 

 Proceder às respetivas alterações aquando das revisões efetuadas; 

 Assegurar a implementação do planeamento anual do SGQ; 

 Coordenar as ações de elaboração, revisão e distribuição de documentos; 

 Marcar a reunião de revisão ao SGQ; 

 Recolher informações para a revisão ao SGQ; 

 Gerir e acompanhar as ações de formação; 

 Analisar a avaliação da eficácia da formação; 
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 Avaliar a satisfação dos clientes; 

 Definir grupos de trabalho com vista à realização de ações corretivas face às não 

conformidades detetadas; 

 Analisar em conjunto com o Conselho de Administração as não conformidades internas 

e reclamações/insatisfação dos clientes, participando na tomada de ações, sempre que 

necessário; 

 Preparar e planificar o programa anual de auditorias, acompanhando a implementação 

das ações corretivas consequentes; 

 Analisar os documentos de origem externa (legislação, normas, etc.) e informar o 

Conselho de Administração do seu impacto no SGQ; 

 Arquivar os originais de todos os documentos relevantes para o SGQ; 

 Analisar em conjunto com os departamentos/sectores as causas das não 

conformidades e as ações a desenvolver para as eliminar; 

 Verificar a implementação das ações corretivas e preventivas e verificar a sua eficácia; 

 Fechar as não conformidades e as ações corretivas e preventivas; 

 Acompanhar as auditorias e colaborar na definição e verificação da implementação das 

ações corretivas e assegurar que as ações planificadas são executadas nos prazos 

planificados; 

 Fazer o tratamento estatístico dos indicadores da qualidade; 

 Fornecer toda a informação solicitada pelos auditores, cooperar e responder ao que lhe 

é perguntado e mostrar somente o que lhe é solicitado; 

 Contribuir para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Cumprir os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade; 

São responsabilidades dos Gestores dos Processos, entre outras, as seguintes: 

 assegurar que o sistema de gestão da qualidade está em conformidade com os 

requisitos da Norma de referência; 

 assegurar que dos processos estão a resultar as saídas pretendidas; 

 reportar sobre o desempenho do sistema de gestão da qualidade e sobre as 

oportunidades de melhoria, em particular à gestão de topo; 

 assegurar que se promove o foco no cliente em toda a organização; 

 assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando se 

planeiam e implementam alterações no sistema de gestão da qualidade; 

 recolher e analisar os dados dos indicadores que lhe foram atribuídos no Mapa de 

Objetivos, preenchendo o Relatório de Acompanhamento de Indicadores. 
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 A tabela seguinte apresenta as nomeações dos Gestores de Processo. 

 
PROCESSO GESTOR DE PROCESSO 

11 –  Gerir o Sistema Eng.º Valle-Domingues 

12 – Monitorizar, medir e melhorar Equipa da Qualidade* 

21.1 – Candidatura e Admissão Dr.ª Teresa Costa 

21.2 – Acolhimento e Plano Individual 
Ed. Sandra Rebelo 

21.3 – Prestação do Serviço 

22.1 – Candidatura e Admissão Dr.ª Teresa Costa 

22.2 – Acolhimento e Plano Individual Dr.ª Teresa Costa  

Sónia Pedro 22.3 – Prestação do Serviço 

31 – Aquisição de bens e serviços Sílvia Vicente 

32 – Limpeza e Lavandaria M.ª João Pereira 

33 – Instalações, equipamentos e viaturas Ana Alexandra Pedro 

34 – Segurança Alimentar Sílvia Vicente 

35 – Recursos Humanos Dr.ª Andreia Gaspar 

 

 

 

5.3.4 Auditorias Internas  

 
 

Uma auditoria é uma avaliação sistemática, independente e documentada que se realiza para 

determinar se o Sistema de Gestão cumpre os requisitos normativos e os procedimentos 

implementados na organização. A Fundação Manuel Francisco Clérigo realiza o planeamento 

das auditorias numa janela de tempo anual, recorrendo a auditores independentes da área a 

auditar. 

 

6      Conhecimento Organizacional 
O conhecimento organizacional consiste no conhecimento específico da organização, que 

resulta da experiência pessoal e coletiva, e que, de forma explícita ou não, pode ser posto em 

prática para o cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais. O conhecimento 

organizacional pode residir nas pessoas, estar registado em suportes físicos ou digitais, ou ser 

refletido em processos, produtos e serviços da organização. 

A Fundação promove a aquisição, previne a perda e disponibiliza o conhecimento 

organizacional necessário para garantir a conformidade dos produtos e serviços através das 

seguintes ações continuadas:  
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 determina o conhecimento necessário para a operacionalização dos seus processos e 

para garantir a conformidade dos produtos e serviços, identificando a experiência e 

formação necessária a cada função na Ficha de Função – Mod.35.35; 

 o conhecimento organizacional é obtido pela experiência, que é partilhada a outros 

colaboradores e é visível no acolhimento de novos colaboradores – Mod.35.04; 

 garante a manutenção e acessibilidade do conhecimento, na extensão necessária, 

através da divulgação de informação documentada (p.ex.: Manual da Qualidade, 

Procedimentos, Registos); 

 garante a obtenção ou atualização do conhecimento organizacional ao participar em 

conferências, seminários, encontros da área social no país e transmite essas 

informações internamente aos interessados de forma informal; 

 através do levantamento de necessidades de formação, identifica a necessidade de 

adquirir ou atualizar o conhecimento; 

 reuniões de equipas onde são tratados e documentados em ata vários assuntos. 

  

Desta forma é garantido que o Conhecimento Organizacional se encontra ajustado à 

Organização. 
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7 Revisão pela Gestão 

7.1 Entradas para a revisão 

 
A revisão do sistema de gestão da qualidade necessita de diversas informações que permitem 

avaliar o seu desempenho. Para isso, é necessário analisar: 

a) o estado das ações resultantes das anteriores revisões pela gestão; 

b) alterações em questões externas e internas que são relevantes para o sistema de gestão da 

qualidade; 

c) informações quanto ao desempenho e à eficácia do sistema de gestão da qualidade, 

incluindo tendências 

relativas a: 

1) satisfação do cliente e retorno de informação de partes interessadas relevantes; 

2) medida em que os objetivos da qualidade foram cumpridos; 

3) desempenho dos processos e conformidade dos produtos e serviços: 

4) não conformidades e ações corretivas; 

5) resultados de monitorização e medição; 

6) resultados das auditorias; 

7) desempenho de fornecedores externos; 

d) a adequação dos recursos; 

e) a eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades; 

f) oportunidades de melhoria. 

 

7.2 Saídas da revisão 
 

A revisão do sistema de gestão da qualidade proporciona saídas que permitem a sua 

adaptação e reajustamento. Por isso, a revisão deve permitir definir: 

a) oportunidades de melhoria; 

b) quaisquer necessidades de alterações ao sistema de gestão da qualidade; 

c) necessidades de recursos. 

 

As saídas da Revisão do SGQ apresentam-se sob a seguinte forma: 

 Plano de Ação do Relatório de Revisão do SGQ (introduzido no Plano de Melhoria) 

 Mapa de Objetivos e respetivo Programa Estratégico 

 Programa de Auditorias 


