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APRESENTAÇÃO 

 
 

Este Manual da Qualidade é o culminar de um processo de reflexão iniciado em 2009, quando a ASSOL foi desafiada a fazer a 

certificação de qualidade pela Norma EQUASS Assurance, que obteria em 2010. 

A certificação EQUASS de Excelência em Serviços Sociais conseguida em 2013 e renovada em 2016 e 2020 aprofundou essa 

reflexão, motivada, umas vezes, pelas nossas inquietações e outras pelas questões que nos foram colocadas pelos diferentes 

auditores. 

Um dos problemas recorrentes e, de novo referido pelos auditores em janeiro de 2020, tem sido a necessidade de dispormos de 

um conjunto de indicadores que evidenciem melhor os benefícios do nosso trabalho para as pessoas apoiadas. 

 Acreditamos que este Manual resolve esse problema fazendo uma distinção, que se pretende clara, entre os resultados pessoais 

e os resultados organizacionais desejados.  

A sua estrutura sendo diferente dos seus antecessores pode, numa primeira abordagem, causar alguma estranheza. Contudo, 

acreditamos que agora dispomos de um Manual da Qualidade que é um instrumento importante no trabalho quotidiano e, 

plenamente, alinhado com a Pedagogia da Interdependência e o Planeamento Centrado na Pessoa, que continuam a ser as 

metodologias orientadoras do nosso trabalho. 

A elaboração, deste Manual, decorreu ao longo do ano de 2020, sendo fruto do esforço e do empenho da equipa da ASSOL. Nem 

todas as pessoas estiveram envolvidas com a mesma intensidade ou o mesmo tempo, mas todas foram importantes. 

 

 

 

Outubro de 2020  

O Diretor Executivo  

Mário Pereira 
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SECÇÃO I A ASSOL: MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 
 

1 – A nossa Missão (Artº 2º dos Estatutos) 

A Associação tem por missão contribuir para a inclusão social das pessoas com deficiência ou doença mental geradoras de incapacidade, residentes 

na região de Lafões.  

 

2 – A nossa Visão 

Sonhamos com uma sociedade mais justa e mais solidária em que cada uma e todas as pessoas, independentemente da sua condição de saúde ou 

das suas limitações, possam pertencer e participar sentindo-se respeitadas e valorizadas. 

 

3 – A nossa Finalidade  

A ASSOL existe para mobilizar os recursos da comunidade em favor das pessoas com deficiência e/ou doença mental crónica incapacitante de modo 

a que elas possam usufruir dos apoios necessários ao seu bem-estar pessoal e a uma vida integrada na sua comunidade. 

Daí decorre o nosso compromisso de: 

- Trabalhar em parceria com toda a comunidade no sentido de facilitar o acesso das pessoas apoiadas aos recursos e serviços existentes; 

- Criar serviços eficazes, eficientes, planeados e organizados de modo a facilitar que cada pessoa atinja os resultados por si desejados; 

- Proporcionar serviços de qualidade e no tempo em que as pessoas os pretendem;  

- Desenvolver uma cultura respeitadora das pessoas;  

- Fazer uma gestão criteriosa dos recursos e dos riscos para assegurar a sustentabilidade dos apoios no futuro. 

 

4 – Os nossos Objetivos  

O Artº 3º dos Estatutos especifica os objetivos da ASSOL: 

 1º - O aumento da participação das pessoas apoiadas na vida da comunidade. 

 2º - A melhoria da qualidade de vida das pessoas apoiadas. 

 3º - Assegurar às pessoas apoiadas apoios personalizados. 

 4º - Promover a concretização de todos os direitos reconhecidos às pessoas com deficiência. 

 5º - Utilizar metodologias que garantam às pessoas apoiadas a condução dos processos de apoio. 

 6º - Contribuir para que a comunidade se torne mais integradora das pessoas com incapacidade. 
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 7º - Trabalhar em parceria com todas as organizações da comunidade. 

 8º - Mobilizar e enquadrar, em benefício das pessoas apoiadas, os apoios que possam ser assegurados pelos serviços comuns a toda população, 

pelas famílias e por todas as pessoas individuais ou coletivas.  

 9º - Acompanhar as melhores práticas do sector de atividade. 

 10º - Orientar a prática por princípios éticos. 

 

5 – O nosso compromisso com os nossos valores  

A ASSOL tem um compromisso absoluto com a promoção da inclusão social, pois acredita que “pertencer e participar” a uma comunidade são 

condições básicas para a realização pessoal e para o pleno acesso aos direitos que lhe são consignados, nomeadamente pela: 

- Declaração dos Direitos Humanos; 

- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

- Constituição da República Portuguesa e diversa legislação ordinária. 

A dignidade e a individualidade de cada pessoa são inquestionáveis, daí decorrendo que cada pessoa pode decidir os apoios que pretende receber. 

A dignidade humana consegue-se pelo estabelecimento de relações humanas interdependentes e igualitárias, que levam à criação de laços de 

companheirismo e a comunidades mais solidárias. 

 

6 – Os nossos padrões de conduta da gestão 

A gestão da ASSOL orienta-se pela busca do bem comum e da excelência dos apoios prestados, traduzida na gestão eficaz e eficiente dos meios que 

a comunidade colocar ao nosso dispor. 

 Este caminho faz-se no respeito por valores como: 

- Democracia no funcionamento e na tomada de decisões dos vários órgãos; 

 - Honestidade, integridade, frugalidade e parcimónia no gasto de recursos; 

 - Transparência e rigor na prestação de contas;  

 - Respeito pelos direitos de todas as partes interessadas;  

 - Flexibilidade na gestão dos recursos; 

- Empenho em aprender a lidar com a incerteza desenvolvendo novas formas de trabalhar; 

- Foco na “construção de comunidades” e não, apenas, no sucesso individual. 
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7 – O Compromisso com a sustentabilidade  

 A ASSOL procura criar as condições funcionais e financeiras para que os seus serviços sejam sustentáveis e possam continuar a desenvolver-se no 

futuro. 

 

8 – Os padrões de conduta dos nossos colaboradores  

O respeito pela dignidade inerente a cada pessoa implica a criação de condições de segurança física e emocional, protetoras da pessoa contra 

injustiças ou situações de risco e promotoras da justiça e integração social, mas também de lhe assegurar condições para a otimização do seu potencial e 

dos seus talentos. Na prática isso traduz-se em: 

- Respeitar as motivações da pessoa e reforçar a sua autonomia; 

- Negociar as ações de apoio de cada pessoa com a sua rede familiar e social; 

- Ajudar as pessoas a sentirem-se seguras e felizes; 

- Ajudar as pessoas a terem controlo sobre a sua própria vida; 

- Providenciar oportunidades às pessoas apoiadas para desenvolverem o seu potencial; 

- Apoiar as pessoas na efetivação dos seus direitos; 

- Trabalhar em parceria com a comunidade; 

 Estes padrões exigem que os colaboradores sejam: 

 - Orientados para a ação no sentido de ajudarem as pessoas a alcançarem os resultados que elas desejam; 

 - Construtores de pontes e de relacionamentos com as pessoas apoiadas, colegas e parceiros externos; 

 - Curiosos – capazes de escutar, aprender, ver as oportunidades e adaptar-se; 

 - Capazes de tomar decisões. 

 

9 – A nossa Política de Qualidade  
 Apoios de qualidade ajudam as pessoas a realizarem os seus sonhos e a alargarem o seu mundo. 

 A função de promoção e controlo da qualidade é uma função essencial das estruturas de gestão, nomeadamente de coordenadores, diretores 

técnicos e diretor executivo.  

O objetivo da política de qualidade é a manutenção, a longo prazo, da certificação EQUASS de Excelência em Serviços Sociais, cuja Norma EQUASS 

2018 se organiza em 10 princípios, cujos pontos centrais são:  

1 - Liderança   

As organizações evidenciam boa governação, liderança e responsabilidade social, promovem a justiça social e a inclusão na sociedade.  
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2 – Recursos humanos  

As organizações gerem os seus colaboradores de forma a alcançar os objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de serviços centrados na 

pessoa.   

3 – Direitos 

As organizações estão empenhadas em proteger, promover e respeitar os direitos das pessoas servidas em termos de igualdade de oportunidades, 

igualdade de tratamento, liberdade de escolha, autodeterminação e igualdade de participação. 

4 – Ética  

As organizações funcionam com base em orientações éticas que respeitam a dignidade e o bem-estar dos colaboradores, pessoas servidas e suas 

famílias. 

5 -Parcerias  

As organizações atuam em parceria com as partes interessadas relevantes para apoiar a inclusão das pessoas servidas na sociedade. 

6 – Participação  

As organizações promovem a plena participação e a inclusão ativa das pessoas servidas e a sua representação a todos os níveis da organização e na 

comunidade. 

7 – Abordagem Centrada na Pessoa 

As organizações prestam serviços que são orientados pelas necessidades, expetativas e capacidades das pessoas servidas.  

8 – Abrangência  

As organizações asseguram que as pessoas servidas têm acesso a um continuum dos serviços holísticos e com base na comunidade.  

9 – Orientação para resultados  

As organizações procuram atingir os resultados previstos, benefícios e o maior valor para as pessoas servidas e partes interessadas relevantes 

(incluindo financiadores).  

10 - Melhoria Contínua  

As organizações estão empenhadas na aprendizagem contínua e na melhoria contínua dos seus serviços e dos seus resultados.   

 

 
 

Fontes documentais: 

Estatutos da ASSOL, Plano de Médio Prazo para os anos de 2020 a 2025, Código de Ética 2019 – disponíveis em www.assol.pt 

EQUASS 2018- Principles, Criteria and Indicators for EQUASS Excellence recognition – disponível em www.equass.be 

Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – disponível no site – www.inr.pt  
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SECÇÃO II PORTEFÓLIO DE SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE TRABALHO 
 

1 - Portefólio de Serviços 

 O quadro abaixo apresenta as unidades funcionais da ASSOL e indica também o número médio de pessoas apoiadas nos últimos anos. 

UNIDADE 
PESSOAS 

APOIADAS 
ÁREA ABRANGIDA 

Intervenção Precoce na Infância (IPI) 90 Lafões e Tondela 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 280 Lafões, Tondela e Castro Daire 

Formação Profissional  180 Lafões, Tondela, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Viseu, Mortágua e Albergaria a Velha 

Centro de Recursos Qualificação Emprego 235 Lafões, Tondela e Castro Daire 

Centro de Atividades Ocupacionais  86 Lafões 

Fórum (FSO) e Unidade Sócio Ocupacional (USO) 45 Lafões 

Lar de Apoio  8 Lafões 

GAPRIC 30 
Lafões, Tondela, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Mortágua, 

Satão, Carregal do Sal e Santa Comba Dão 

TOTAL GLOBAL  954  

 

IPI – Intervenção Precoce na Infância  

Apoia crianças dos 0 aos 6 anos com deficiência ou em risco desenvolvimental com base numa metodologia de trabalho assente na cooperação com 

as famílias; com base num protocolo que envolve os serviços locais da Segurança Social, Educação e Saúde. 

CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 

Apoia a inclusão escolar de alunos com dificuldades de aprendizagem num trabalho em articulação com os agrupamentos de escolas, com base num 

protocolo com o Ministério da Educação. 

Formação Profissional  

Visa a formação profissional inicial de jovens ou adultos com deficiência e incapacidade, sendo cofinanciada pelo estado português e o Fundo Social 

Europeu. 

A formação profissional na ASSOL tem como caraterísticas diferenciadoras o facto de toda a formação prática ser realizada em contextos de 

trabalho, o que permite proporcionar a cada pessoa formação na área profissional da sua preferência; colocando o foco na preparação das pessoas 

para o efetivo acesso ao emprego. 
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CRQE – Centro de Recursos para a Qualificação e Emprego  

Tem como objetivo completar o apoio dos Centros de Emprego junto das pessoas com deficiência e incapacidade para potenciar as oportunidades 

de emprego ou formação das pessoas com essa necessidade. Assim, a atividade decorre em articulação próxima com os serviços públicos de 

emprego. 

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais  

Apoia pessoas jovens e adultas com deficiência e incapacidades que não podem aceder ao mercado de trabalho e requerem um apoio próximo e 

continuado. É uma resposta com financiamento da Segurança Social  

GAPRIC – Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade 

Foi criada pela ASSOL para poder apoiar jovens e adultos com deficiência ou doença mental que, tendo alguma autonomia pessoal, não conseguem 

exercer uma profissão, recorrendo à realização de atividades na comunidade. Esta resposta não é ainda reconhecida como uma resposta social pela 

Segurança Social funcionando com apoios pontuais. 

FSO – Forum Sócio Ocupacional e USO- Unidade Socio Ocupacional   

Apoiam pessoas jovens e adultas com doença mental crónica e incapacitante que requerem um apoio próximo e continuado.  

A diferença fundamental entre o FSO e USO é o regime legal.  A USO integra a RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em 

Saúde Mental. 

Apoio Residencial  

Visa dar resposta às pessoas adultas com deficiência, cujas famílias deixam de poder cuidá-las. 

Inclui o Lar de Apoio José Pedro (sito em Caveirós de Cima, Cambra) com capacidade para 8 pessoas e uma rede de famílias de acolhimento com 

capacidade para 8 pessoas gerida pela Segurança Social, mas apoiada pela ASSOL. 

 

 

2 - Novos Projetos   
O Plano de Médio Prazo para os anos de 2020 a 2025 identifica as áreas em que a ASSOL deverá investir neste período: 

Desenvolver o apoio às famílias 

Foi criado, em 2020, o Serviço de Apoio às Famílias com o objetivo de disponibilizar apoios centrados nas necessidades das famílias no seu todo e 

não apenas nas necessidades da pessoa com deficiência ou incapacidade.  

Finalizar a construção do novo refeitório na sede - o projeto está concluído. 

Apoios residenciais para pessoas adultas com deficiência 

- Para as pessoas com autonomia suficiente será dada preferência ao recurso a habitações comuns com o apoio que for requerido. 

- Para as pessoas com limitações que exigem cuidados próximos e permanentes está em projeto a construção de um lar residencial e o 

desenvolvimento de uma rede de famílias de acolhimento plenamente enquadrada pela ASSOL. 

Divulgação do trabalho 
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O Plano contém também uma recomendação no sentido de ser feita uma divulgação mais eficaz do trabalho da ASSOL, nomeadamente pela venda 

dos livros editados. 

 

3 - Metodologias de Trabalho  
 O trabalho da ASSOL assenta num conjunto de metodologias e abordagens teóricas, que a experiência tem revelado serem particularmente úteis. 

 

O paradigma da cidadania e dos direitos  

 Este é o paradigma que enforma a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e na qual a ASSOL se reconhece. 

 Acima de tudo estão os direitos e a dignidade de cada pessoa. A dignidade da pessoa implica o nosso esforço em dar-lhe a possibilidade de viver 

incluída na comunidade onde reside e o apoio necessário para que possa ter um papel valorizado nessa comunidade. 

 Assim, a intervenção não pode ser focada apenas na pessoa, mas tem de ser abrangente no sentido de intervir sobre todo o meio envolvente, pois 

as incapacidades e limitações de cada pessoa resultam das suas interações com o seu meio, o qual muitas vezes cria barreiras à participação das pessoas 

com limitações. 

 

O Planeamento Centrado na Pessoa 

O Planeamento Centrado na Pessoa é uma metodologia em que o centro é a pessoa e o futuro por ela desejado e não as suas limitações. 

O que é importante é o plano que a pessoa apoiada e a comunidade que a envolve têm para o seu futuro. 

Sendo a vida olhada como uma caminhada, em que os nossos objetivos se vão ajustando à medida que caminhamos, o importante é o caminho que 

temos pela frente e não o que já ficou para trás. 

 O Planeamento Centrado na Pessoa ajuda a consciencializar a pessoa e a sua comunidade do futuro desejado por ela e para ela e dá-nos 

instrumentos para planear as ações em direção a esse futuro desejado. 

Conhecendo a direção que a pessoa quer dar à sua vida, os seus desejos, interesses e motivações podemos negociar com ela um conjunto de apoios 

coerente e adequado aos seus projetos. 

 O diagnóstico clínico e as dificuldades que a pessoa possa ter são colocados em plano secundário, face às preferências, desejos e sonhos que a 

pessoa tem para o seu futuro. 

O Planeamento Centrado na Pessoa dispõe de vários instrumentos estruturados para ajudar a consciencializar o futuro desejado, nomeadamente o 

PATH e o MAPA, mas as principais ferramentas são: 

 A escuta e o diálogo para termos a certeza de que compreendemos corretamente a direção que a pessoa quer dar à sua vida e também 

quais são as escolhas que ela quer e é capaz de fazer naquele momento da sua vida; 

 A negociação é o instrumento que permite ajustar os apoios aos desejos de cada pessoa, mas também aos recursos e condições 

envolventes.   
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A Pedagogia da Interdependência 

A Pedagogia da Interdependência dá-nos as ferramentas para cuidar das pessoas respeitando a sua integridade, ao mesmo tempo que nos convoca 

para a criação de quatro sentimentos básicos indispensáveis à realização e à felicidade de todos os seres humanos: 

 Sentir-se seguro; 

 Sentir-se amado; 

 Sentir-se capaz de amar os outros (retribuir afeto); 

 Sentir que tem controlo sobre a sua vida. 

 O objetivo é, através de um ensino gentil livre de exigências ou de contingências, criar condições para que as pessoas se desenvolvam em toda a sua 

plenitude. 

 Isso significa sentirem que são boas e reconhecidas pelos outros como boas, que gostam de fazer coisas com os outros e de fazer coisas para os 

outros. O objetivo final é a criação de sentimentos de interligação, de interdependência, de companheirismo e de pertença a uma comunidade. 

Enquanto o Planeamento Centrado na Pessoa nos permite saber o que fazer, a Pedagogia da Interdependência dá-nos as ferramentas que permitem 

concretizar os apoios criando um clima favorável ao desenvolvimento humano de todas as pessoas, assente no respeito mútuo, em relações humanas 

igualitárias e solidárias entre todas as pessoas.  

Importa que a pessoa apoiada veja os seus cuidadores como alguém que ajuda a realizar os seus desejos e caminhar na direção que quer dar à sua 

vida.  

A transposição destas abordagens para a prática quotidiana encontra-se desenvolvida nos Manuais de Procedimentos de cada unidade, mas 

também em alguns dos livros editados pela ASSOL. 

 

 

Aprendizagem nos contextos, apoios naturais e a mediação 

A autonomia da pessoa e a sua dignidade aumentam se diminuirmos as necessidades de apoio de pessoas que são pagas para dar esse apoio. 

Assim o nosso papel, enquanto profissionais, é servir de mediadores e facilitadores da sua relação com pessoas que não são pagas para terem essa 

relação, ajudando cada pessoa a construir uma rede de relações e apoios naturais que reduza a sua dependência dos apoios profissionais. 

 A dificuldade em aprender é comum a muitas das pessoas apoiadas, por isso é muito importante possibilitar que elas aprendam nos locais onde as 

aprendizagens lhes são úteis e necessárias.  

 A mediação entre a pessoa e os seus contextos é uma estratégia central nos apoios. 

  

 

Apoios flexíveis e não prescritivos  

 Não existem currículos pré-estabelecidos que as pessoas devam percorrer. Assim em cada momento, a pessoa e profissionais, estão confrontados 

com a necessidade de fazer opções, que só podem ser tomadas olhando para um corpo de princípios orientadores.  
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 Uma caraterística do apoio é ser ajustado aos desejos e motivações de cada pessoa, podendo variar: 

 - Na sua duração – número de dias e de horas que a pessoa pode receber apoios; 

 - Na sua intensidade – para algumas pessoas o apoio pode ser uma simples conversa, enquanto outras poderão necessitar que lhes seja dado banho 

ou mesmo a alimentação; 

 - Na quantidade e tipo de apoios recebidos – uma pessoa pode preferir ter maior diversidade de apoios enquanto outra pretende menos 

diversidade de apoios, mas com maior frequência.  

 A forma de conseguir a melhor adaptação dos apoios é sempre a negociação, com a pessoa e a sua rede social e familiar, quando adequado, sobre 

as atividades a realizar num determinado prazo e os resultados esperados. 

  O professor Lou Brown, nas suas “estórias”, fala da importância de termos uma lista de “bons porquês” que nos orientem nas opções que temos 

que tomar todos os dias. Cada escolha deve ser confrontada com uma vasta lista de bons porquês. Da lista do professor Lou Brown(1) pedimos emprestados 

alguns porquês: 

 É apropriado à idade cronológica?  

 É funcional? Reduz a necessidade de a pessoa pedir ajuda a outros? 

 É, claramente, uma escolha da pessoa? 

 Aumenta o número de ambientes e atividades a que a pessoa tem acesso? 

 Aumenta o leque de relações sociais da pessoa? 

 Melhora a aparência ou estado físico da pessoa?  

 Aumenta a privacidade, aumenta as escolhas, o respeito, o orgulho e o estatuto social? 

 Reforça os sentimentos de pertença? 

 Quando os seus pais ou amigos virem a pessoa a fazer isto, as lágrimas cairão pelas suas faces? 

A maioria das pessoas apoiadas tem capacidade para afirmar claramente as suas escolhas, mas quando apoiamos as pessoas que não conseguem 

expressar com clareza as suas preferências esta lista tem uma especial utilidade. 

 

Referências  

The Stories of Lou Brown (June 10, 2016 Version) Lou Brown, Professor Emeritus  University of Wisconsin
1 

 - disponível em https://web.education.wisc.edu/lbrown/wp-
content/uploads/sites/41/2016/06/STORIES-OF-LOU-JUNE-10-2016-1.pdf 
PATH – Um Caminho para Futuros Alternativos e com Esperança – Jack Pearpoint et al – edição ASSOL  
Toda a Minha Vida é um Círculo - Jack Pearpoint et al – edição ASSOL 
O Essencial da Pedagogia da Interdependência - John McGee – edição ASSOL 
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SECÇÃO III RELAÇÕES COM AS PARTES INTERESSADAS 
 

A ASSOL acredita que o apoio às pessoas com deficiência ou doença mental incapacitante é um dever de toda a sociedade e não de uma organização 

especializada, por isso tem vindo a assumir duas palavras de ordem: “Nunca sós” e “Connecting people”. Assim, é parte essencial do nosso trabalho a 

construção de pontes com pessoas e organizações da comunidade para que elas possam fazer coisas com as pessoas com deficiência ou doença mental que 

não fariam se a ASSOL não existisse. 

As relações com as partes interessadas são condicionadas por um vasto conjunto de circunstâncias, leis, normas e padrões de comportamento, mas 

também pelas aspirações e motivações de cada pessoa, cada família, cada organização ou de cada serviço público. 

 O objetivo dos apoios é potenciar as capacidades das pessoas e organizações da comunidade e não substituí-las ou afastá-las, pois o que se 

pretende é que as pessoas apoiadas pela ASSOL possam aceder e participar na sociedade e de modo nenhum criar apoios e serviços que as isolem da sua 

comunidade. 

  

1 – Relações com financiadores  
Procuramos o estabelecimento de acordos de cooperação que assegurem os apoios financeiros adequados aos serviços, com o compromisso de 

fazer uma gestão eficiente e uma prestação de contas transparente. 

 

2 – Relações com a comunidade  
A ASSOL é hoje tão dependente das parcerias com organizações da comunidade quanto o é dos financiamentos públicos. 

Sem financiamentos a ASSOL seria outra, mas sem as parcerias com organizações da comunidade não seria a mesma e nem poderia disponibilizar os 

mesmos serviços. Estas parcerias constituem, em linguagem económica, um capital social cujo valor é incalculável. 

As parcerias e o voluntariado são duas formas de materializar o envolvimento da comunidade nos processos de apoio.  

  Enquanto os voluntários prestam trabalho integrados em atividades da ASSOL e subordinados às estruturas de coordenação, os parceiros acolhem 

as pessoas apoiadas nos seus espaços e nas atividades regulares que desenvolvem. 

 

3 – Relações com as pessoas apoiadas e suas famílias 
Como princípio geral, a ASSOL assume que são de qualidade os apoios que realizam sonhos, alargam o mundo e otimizam a qualidade de vida das 

pessoas. 

a) Apoios que realizam sonhos 

É condição que todos os apoios se organizem em função da visão e dos planos que a pessoa tem para o seu futuro pessoal. 

O melhor instrumento para conseguir o alinhamento dos apoios com os sonhos e expetativas da pessoa apoiada e da sua família é a negociação. 

Uma negociação válida exige que as duas partes tenham poder equivalente, o que implica dar condições às pessoas apoiadas e às suas famílias para:  

- Expressarem os seus sonhos; 
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- Participarem na definição do seu percurso individual; 

- Fazerem escolhas; 

- Participarem na solução dos seus problemas. 

b) Apoios que alargam o mundo 

Proporcionam condições para que a pessoa otimize as suas capacidades e talentos e, além disso, alarguem e enriqueçam a sua experiência de 

vida e o seu conhecimento do mundo. 

c) Apoios que contribuem para uma melhor qualidade de vida das pessoas apoiadas e suas famílias 

O Professor Ad van Gennep define Qualidade de Vida como: 

- Poder dar forma e conteúdo à sua vida de acordo com as necessidades normais (comuns a toda a humanidade) e as necessidades especiais 

(resultantes da natureza e da extensão da deficiência); 

- Viver em condições tão normais quanto possível; 

- Viver de forma a que a pessoa em questão se sinta satisfeita com a sua existência. 

Como forma de dar conteúdo concreto a esta definição a ASSOL adotou como referência as 8 condições para uma vida de qualidade estabelecidas 

por John McGee: Integridade corporal / Sentir-se seguro / Sentir-se valorizado / Ter uma vida estruturada / Um sentido de pertença / Participação social / 

Atividades diárias significativas / Contentamento interior. 

 

4 – Relações com colaboradores  
As qualidades fundamentais, esperadas dos colaboradores da ASSOL, além dos conhecimentos técnicos específicos inerentes às suas tarefas, são: a 

capacidade de relacionamento com as pessoas apoiadas e com os colegas, a autocrítica, a capacidade de correr riscos e de assumir responsabilidades, o 

sentido de equipa e o respeito pela dignidade e liberdade das pessoas. 

A ASSOL negoceia anualmente com cada colaborador um Acordo de Atribuição de Responsabilidades Individuais em que se estabelecem as 

atividades a desenvolver, o âmbito das suas responsabilidades, os objetivos de desenvolvimento pessoal e os valores e princípios a seguir na sua prática. Os 

momentos cruciais deste processo são a negociação do Acordo e a sua Avaliação. 

 O objetivo é reter os colaboradores mais comprometidos com os valores, objetivos e as metodologias da ASSOL. Para conseguir isso foram criadas 

carreiras e tabelas remuneratórias, acima da média do setor que se pretende sejam percebidas por todos os colaboradores como justas e equilibradas.  

O objetivo é formar uma equipa que se sinta realizada e orgulhosa de trabalhar na ASSOL. 

 
Referências  

Apoios Centrados nas Pessoas – Mário Pereira – Edição ASSOL (2014) 

Dignidade e Inclusão Coletânea de textos do professor Ad van Gennep - edição FORMEM (2019) 
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SECÇÃO IV RESULTADOS ESPERADOS E SUA MEDIÇÃO 
 

Conseguir transparência e rigor da gestão implica a necessidade de dispor de um conjunto de indicadores que permitam medir e comparar os resultados 

obtidos. 

 O problema começa com a dificuldade em identificar os indicadores certos. Depois de uma última década, em que fizemos diversas tentativas de 

aproximação, permaneceu sempre alguma dificuldade. Assim, na tentativa de ultrapassar essas dificuldades adotámos, neste Manual, um modelo que 

organiza os indicadores e resultados em 3 categorias: 

 A – Resultados Pessoais (Personal Outcomes) – Refletem os ganhos para as pessoas apoiadas em consequência do trabalho realizado;  

 B – Resultados organizacionais (Outputs) – Refletem os serviços e atividades disponibilizados pela ASSOL; 

 C – Recursos Disponíveis (Inputs) - Refletem os financiamentos recebidos, os meios materiais disponíveis e as qualificações e competências dos 

colaboradores. 

  

A - Resultados Pessoais (Personal Outcomes) 

 Os Resultados Pessoais (Personal Outcomes) serão sempre definidos em função de cada pessoa em concreto, mas há a necessidade de termos uma 

base a que possamos referir esses resultados individuais. 

No processo de identificação e seleção dos melhores resultados pessoais utilizamos duas fontes fundamentais: 

Em primeiro lugar as oito condições para uma vida de qualidade estabelecidas por John McGee, que a ASSOL já tem adotado para dar conteúdo 

operacional ao conceito de Qualidade de Vida e que de facto têm uma formulação que nos permite usá-las como descritivo de resultados pessoais. 

1 - Integridade Corporal – Ter saúde, estar bem vestido, alimentado e cuidado; 

2 - Sentir-se seguro – Gostar de estar com outros, não ter medo daqueles com quem vive e viver relaxado em interação com outros; 

3 - Sentir-se valorizado – Ver-se a si próprio como bom, ser reconhecido como boa pessoa, sentir orgulho, e poder expressar os seus talentos; 

4 - Ter uma vida estruturada – Sentir que tem um plano de vida, ter rotinas diárias e ter os seus próprios rituais e crenças; 

5 - Um sentido de pertença – Ter um círculo de amigos próximos, valorizar os outros e ser valorizado por eles e sentir companheirismo; 

6 - Participação social - Ser capaz de ter contacto com a comunidade, de estar entre outras pessoas e de tomar parte na vida da comunidade; 

7 - Atividades diárias significativas – Gostar das suas atividades diárias, fazer atividades que se encaixam no seu plano de vida; 

8 - Contentamento interior - Sentir harmonia interior e sentir-se livre de experiências traumáticas. 

 

Estas oito condições têm uma forte semelhança com o quadro de “personal outcomes” a seguir pelos serviços de apoio a pessoas com deficiência e 

incapacidade da Irlanda, conforme documento da NDA “Paper on outcomes for disability services”, de maio de 2016, desenvolvido pela NDA Irlanda a 

pedido do Department of Health. 
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1 - Vive na sua própria casa na comunidade – Ter uma habitação comum; ter uma casa adaptada; ter a possibilidade de escolher com quem 
vive; gerir própria casa e ter privacidade; 
2 - Pode fazer escolhas e têm controlo na sua vida de cada dia – Fazer escolhas; ter controle, ter rotinas diárias; poder tomar decisões 
importantes para a vida e assumir riscos positivos; 
3 - Participa na vida social e cívica - Participar na vida social; ter conexão social / não sentir solidão; atividades na comunidade; atividades 

cívicas; frequentar a igreja se desejar e poder aceder à comunidade (acessibilidade/transporte/mobilidade); 

4 - Tem relacionamentos pessoais significativos – com família; amigos e relacionamentos íntimos; 

5 - Tem oportunidades de desenvolvimento pessoal e preenchimento das suas aspirações – Ter acesso a educação, formação e poder 
realizar objetivos pessoais tanto de longo como de curto prazo; 
6 - Tem um trabalho ou outros papéis sociais valorizados - Ter emprego; outros papéis sociais valorizados e fazer coisas para os outros 
7 - Goza de boa qualidade de vida e bem-estar - Satisfação com a vida; 

8 - Tem a melhor saúde possível – Ter saúde física e mental; ter estilo de vida saudável e tomar cuidados preventivos; 
9 - Sente-se seguro, está em segurança e livres de abusos – Sentir segurança; fiabilidade e continuidade; ser respeitado; ser ouvido e sentir-
se livre de abusos. 

 

 Estes nove “personal outcomes” e as oito condições para uma vida com qualidade são em grande parte coincidentes na sua formulação e nos seus 
subdomínios e, quando não são coincidentes, completam-se. 
 Porque nos últimos 10 anos as oito condições para uma vida com qualidade proposta por John McGee têm sido um elemento organizador, entre 
outros, dos questionários de avaliação da satisfação das partes interessadas, optámos por usar esta estrutura como referência na organização de um quadro 
de resultados pessoais, complementando-a com elementos dos “personal outcomes” e os seus subdomínios propostos pela NDA Irlanda. 
 O resultado dessa combinação surge no quadro que se segue, em que se apresentam os oito Resultados Pessoais e os respetivos subdomínios que 

têm interesse operacional porque vão facilitar a identificação de indicadores significativos.  
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 RESULTADOS PESSOAIS (OUTCOMES) SUBDOMÍNIOS 

1 A pessoa sente Integridade Corporal e tem 
a melhor saúde possível  

Estar bem vestido, alimentado e cuidado; 
Ter saúde física e mental; 
Manter um estilo de vida saudável; 
Ter os cuidados de saúde preventivos  

2 
A pessoa sente-se segura e livre de abusos, 
vivendo na sua própria casa na 
comunidade. 

Gostar de estar com outros, não ter medo daqueles com quem vive e viver relaxado em interação 
com outros; 
Ser respeitado, ouvido e livre de abusos; 
Sentir confiança e previsibilidade na vida; 
Viver numa habitação comum dispondo das adaptações que precisar e que assegure privacidade  

3 
A pessoa sente-se valorizada e tem 
oportunidades de desenvolvimento 
pessoal e de preencher as suas aspirações 

Ver-se a si próprio como bom; 
Ser reconhecido como boa pessoa, sentir orgulho e poder expressar os seus talentos; 
Ter acesso a educação e/ou formação; 
Ter a possibilidade de realizar os seus objetivos pessoais, tanto de longo como de curto prazo 

4 A pessoa pode fazer escolhas e tem 
controlo sobre a sua vida de cada dia  

Sentir que tem um plano de vida, ter rotinas diárias e ter os seus próprios rituais e crenças; 
Poder fazer escolhas das atividades nas suas rotinas diárias; 
Poder tomar decisões importantes para a vida e assumir riscos positivos; 
Poder escolher com quem vive; 
Poder gerir a própria casa     

5 A pessoa tem um sentimento de pertença 
e relacionamentos pessoais significativos 

Ser aceite pela família; 
Ter um círculo de amigos próximos, valorizar e ser valorizado pelos outros, sentir companheirismo; 
Manter relacionamentos íntimos 

6 A pessoa participa na vida social e cívica e 
tem papéis sociais valorizados 

Ser capaz de ter contacto com a comunidade, de estar entre outras pessoas e de tomar parte na 
vida da comunidade; 
Realizar atividades na comunidade e participar em atividades cívicas (frequentar a igreja se desejar); 
Ter mobilidade ou dispor de transporte acessível para aceder à comunidade; 
 Ter papéis sociais valorizados   

7 A pessoa realiza atividades diárias 
significativas incluindo ter um trabalho 

Gostar das suas atividades diárias, fazer atividades que se encaixam no seu plano de vida;  
Fazer coisas para os outros; 
Ter um emprego 

8 A pessoa goza de boa qualidade de vida e 
bem-estar e sente contentamento interior 

Sentir harmonia interior e sentir-se livre de experiências traumáticas;  
Sentir satisfação com a vida; 
Ter recursos económicos suficientes para satisfazer as suas necessidades básicas e “alguns luxos” 
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Sobre os Indicadores  
 Encontrado o quadro de Resultado Pessoais, o passo seguinte foi identificar indicadores capazes de evidenciar a presença desses Resultados 

Pessoais e também a intensidade dessa presença. 

 Na lista de indicadores houve a preocupação de balancear os que evidenciam a opinião dos próprios, por natureza subjetiva, com dados mais 

objetivos.  

Contudo, é preciso reconhecer que as melhores coisas da vida são, pela sua natureza, uma experiência pessoal e subjetiva.  

O que podemos ter em muitas situações não é uma avaliação objetiva, mas apenas a avaliação que a pessoa faz da sua experiência pessoal. A 

objetividade será conseguida recolhendo e comparando o máximo possível de avaliações subjetivas.  

  

No sentido de facilitar o tratamento dos dados e a sua comparabilidade para efeitos de benchlearning optámos por agrupar os indicadores em duas 

grandes áreas: Infância e Juventude e Adultos.   

Assim, em cada um dos oito Resultados Pessoais os indicadores estão referenciados a cada subdomínio.  

 

 Os mapas que se seguem, além do título que corresponde à designação do Resultado Pessoal, apresentam várias colunas: 

 - Subdomínios; 

- Código; 

 - Indicador;  

 - Serviço- discrimina os serviços em que o indicador é recolhido 

 - EQUASS – indica o princípio e critério EQUASS com que está relacionado 

 - IE – indica se o indicador faz parte do Índice de Eficácia da ASSOL e relaciona-o com o objetivo estatutário respetivo.  

 Em cada Resultado Pessoal são apresentados: as estratégias da ASSOL para assegurar bons resultados e exemplos de ações que são, ou podem ser, 

levadas a cabo para potenciar esse Resultado Pessoal. 

  

Código de identificação dos indicadores 

Letra A - indica que se trata de indicador de outcome; o primeiro algarismo indica o nº do outcome; o segundo conjunto de letras se for  IJ – significa Infância 

e Juventude e se for AD - significa Adultos; os segundos algarismos indicam o número do subdomínio dentro do outcome e os terceiros  indicam a sequência 

do indicador dentro do subdomínio.  Por exemplo: A.1.IJ.1.1 ou A.1.AD.1.1. 

 

Nota  

Em anexo existe um documento que especifica: a métrica; a forma de recolha; os responsáveis pela recolha e pela monitorização e o 

documento em que se encontra registado. 
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A 
Resultados Pessoais (Outcomes)  
Refletem os ganhos para as pessoas apoiadas em consequência do trabalho realizado 

 

ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 1 

IPI, CRI Sente Integridade Corporal e tem a melhor saúde possível 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Estar bem vestido, 
alimentado e cuidado 

A.1.IJ.1.1 % de crianças que se encontram acima do percentil 25 no desenvolvimento físico  x  8 37  

A.1.IJ.1.2 % de crianças e jovens que afirma poder escolher a roupa que veste  x 8 37  

A.1.IJ.1.3 
% de crianças e jovens que mostram uma aparência e higiene cuidadas atendendo à idade e 

ao contexto social 
x x 8 37  

Ter saúde física e mental 

A.1.IJ.2.1 % de crianças e jovens cujas famílias dizem que eles têm boa saúde  x x 8 37  

A.1.IJ.2.2 %  de  jovens ( acima de 12 anos) que diz ter boa saúde   x 8 37  

A.1.IJ.2.3 % de crianças e jovens que toma medicação continuada  x x 8 37  

A.1.IJ.2.4 % de crianças seguida, regularmente, em consultas de especialidade (além da pediatria) x x 8 37  

Manter um estilo de vida 
saudável 

A.1.IJ.3.1 % de crianças e jovens que realiza alguma atividade física regular fora da escola x x 7 32 2 

Ter os cuidados de saúde 
preventivos 

A.1.IJ.4.1 
% de famílias que se diz satisfeita com os cuidados de saúde a que têm acesso para o seu 

educando 
x x 7 32 2 

 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Trabalho em articulação com os serviços Segurança Social, Saúde e Educação, 
autarquias, IPSS e outras organizações; 
- Envolvimento das famílias e das crianças e jovens no planeamento dos apoios. 

- Informação e apoio às famílias; 
- Mediação com os serviços e organizações da comunidade 

 

  



ASSOL  –  EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS SOCIAIS  –  MANUAL DA QUALIDADE  2020-2023       ( 22 ) 
 

ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 2 

IPI, CRI A pessoa sente-se segura e livre de abusos, vivendo na sua própria casa na comunidade. 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Gostar de estar com 
outros, não ter medo 
daqueles com quem vive e 
viver relaxado em 
interação com outros 

A.2.IJ.1.1 % de crianças e jovens que se mostram relaxadas e tranquilas nas atividades de apoio x x 4 22  

A.2.IJ.1.2 % de crianças e jovens que refere ter amigos na escola e fora da escola   x 4 22 1 

A.2.IJ.1.3 % de crianças e jovens que convive com colegas nos intervalos  x 4 22  

Ser respeitado e ouvido 
livre de abusos 

A.2.IJ.2.1 Nº de crianças e jovens objeto de medidas de proteção  x x 3 16  

A.2.IJ.2.2 
% das crianças e jovens objeto de medidas de proteção em que a IPI ou o CRI colaboraram 
ativamente. 

x x 3 16  

Sentir confiança e 
previsibilidade na vida 

A.2.IJ.3.1 
% de alunos que mostra que os apoios os ajudam a sentirem-se mais seguros na relação com 
os colegas  

 x 6 28  

Viver numa habitação 
comum dispondo das 
adaptações que precisar 

A.2.IJ.4.1 % das famílias que considera que a sua habitação é adequada ao agregado familiar.  x x 6 29  

Ter assegurada a sua 
privacidade 

A.2.IJ.5.1 % de crianças que tem um quarto próprio ou o partilha com um irmão x  3 16  

A.2.IJ.5.2 % jovens que diz ter privacidade na sua casa  x 3 16  

 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 

Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Prevenção de situações de negligência, maus tratos, abusos ou violência; 
- Promover a participação em atividades em vários ambientes da escola e na 
comunidade.  

- Apoios em ambientes não escolares; 
- Apoio às famílias para minimização de situações de negligência, maus tratos, 
abusos ou violência; 
- Mediação de situações envolvendo tribunais ou CPCJ. 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 3 

IPI, CRI Sente-se valorizado e tem oportunidades de desenvolvimento pessoal e de preencher as suas aspirações 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Ver-se a si próprio como 
bom 

A.3.IJ.1.1 % de crianças e jovens que consegue identificar dois talentos seus  x 6 29  

Ser reconhecido como 
boa pessoa, sentir 
orgulho, e poder 
expressar os seus 
talentos. 

A.3.IJ.2.1 % de famílias que consegue identificar dois talentos no seu filho x x 6 29  

A.3.IJ.2.2 % de famílias que falam com orgulho das coisas que o seu educando faz x x 6 29  

A.3.IJ.2.3 % de alunos que participa ativamente na escola  x 1 5  

Ter acesso a educação e 
ou formação  

A.3.IJ.3.1 % de crianças entre os 3 e 6 anos, apoiadas na IPI, que frequenta o jardim de infância  x  3 16 4 

A.3.IJ.3.2 
% de crianças entre os 3 e 6 anos, apoiadas na IPI, que frequenta alguma atividade artística 
ou desportiva 

x  3 16 4 

A.3.IJ.3.3 % de alunos que frequentam pelo menos 50 % das aulas com a sua turma  x 3 16 4 

A.3.IJ.3.4 % de alunos, que embora com muitas lacunas, se mantém a par das matérias dadas  x 3 16  

A.3.IJ.3.5 % de alunos apoiados pelo CRI que consegue deslocar-se em todos os espaços da escola  x 3 16 4 

A.3.IJ.3.6 
% de alunos apoiados pelo CRI que participa nas visitas de estudo e outras atividades da 
turma 

 x 3 16  

Ter a possibilidade de 
realizar os seus objetivos 
pessoais tanto de longo 
como de curto prazo. 

A.3.IJ.4.1 
% de alunos na idade e condições para fazer estágio de TVA que queriam e conseguiram 
fazê-lo 

 x 6 28  

A.3.IJ.4.2 % de alunos, que diz gostar de poder frequentar o ensino superior quando sair da escola  x 3 16  

 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 

Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Manter no CRI uma ação focada nos apoios à participação. - Apoio nas salas de aula; 
- Consultoria a professores.  
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 4 

IPI, CRI Pode fazer escolhas e ter controlo sobre a sua vida de cada dia   

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Sentir que tem um plano 
de vida, ter rotinas diárias 

A.4.IJ.1.1 % de famílias que afirma que os apoios se encaixam na sua rotina diária  x x 7 31 3 

A.4.IJ.1.2 % de alunos que dizem ter tempo para fazer coisas fora da escola  x 7 31  

Ter os seus próprios 
rituais e crenças 

A.4.IJ.2.1 % das crianças e jovens que acompanham a família nas suas atividades religiosas e culturais  x x 1 5 1 

A.4.IJ.2.2 
% de crianças e jovens que participa autonomamente em atividades de alguma associação, 
clube, igreja, escuteiros, etc.  

 x 1 5 1 

A.4.IJ.2.3 
% de jovens que afirma ser fã de uma modalidade desportiva, estilo musical, grupo de 
dança, etc. 

 x 6 30 5 

Poder fazer escolhas das 
atividades nas suas 
rotinas diárias.  

A.4.IJ.3.1 % de famílias que declara ter facilidade em organizar as suas rotinas diárias x x 7 31  

A.4.IJ.3.2 % de jovens que diz poder escolher os programas de televisão que vê  x 6 30  

Poder tomar decisões 
importantes para a vida e 
assumir riscos positivos 

A.4.IJ.4.1 
Nº de alunos que, podendo ser transportados de carro pela família, escolhe ir de transporte 
público ou a pé para a escola 

 x 6 29  

A.4.IJ.4.2 % de alunos que afirma ter escolhido o seu estágio de TVA   x 6 29 3 

A.4.IJ.4.3 % de alunos que afirma poder escolher os apoios que tem na escola   x 6 29 3 

A.4.IJ.4.4 % de alunos que afirma poder escolher as atividades que faz nos apoios  x 6 27 3 

 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 

Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática do Planeamento Centrado na Pessoa; 
- Apoio às famílias e mediação com os serviços sociais ou das autarquias que lhe 
podem dar apoios; 
- Estimular as crianças e jovens a fazerem escolhas. 

- Participação na elaboração de Planos Individuais;  
- Mediação com os serviços sociais ou das autarquias. 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 5 

IPI, CRI Tem um sentimento de pertença e relacionamentos pessoais significativos 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Ser aceite pela família 
 

A.5.IJ.1.1 % de crianças e jovens que participam com a família em momentos sociais  x x 1 5  

A.5.IJ.1.2 % de jovens que diz ser convidado para atividades da sua família alargada  x 1 5  

Ter um círculo de amigos 
próximos, valorizar e ser 
valorizado pelos outros e 
sentir companheirismo. 
 

A.5.IJ.2.1 
% de crianças e jovens que tem amigos com quem brinca/joga/ faz alguma atividade em 
conjunto na sua casa ou na casa deles 

x x 1 5  

A.5.IJ.2.2 
% de crianças e jovens que passa algum tempo com membros da família alargada ou amigos 
da família 

x x 1 5  

A.5.IJ.2.3 % de jovens que refere ser convidado para festas de colegas e amigos   x 1 5  

A.5.IJ.2.4 % de alunos em TVA que refere ter amigos no local de estágio  x 5 25  

A.5.IJ.2.5 
% de alunos que declara ter a possibilidade e a liberdade para aceder à internet e redes 
sociais (Facebook ou outras)  

 x 3 16 4 

Manter relacionamentos 
íntimos. 

A.5.IJ.3.1 
% de alunos que refere ter um namoro assumido 

 x 3 16  

 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 

Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática da Pedagogia da Interdependência; 
- Apoio às famílias na mediação de problemas relacionais.  

- Apoios individualizados a famílias;  
- Atividades que promovam o encontro e a partilha entre famílias. 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 6 

IPI, CRI A pessoa participa na vida social e cívica e tem papéis sociais valorizados 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Ser capaz de ter contacto 
com a comunidade, de 
estar entre outras pessoas 
e de tomar parte na vida 
da comunidade. 

A.6.IJ.1.1 % de famílias que acompanham os filhos a festas, eventos desportivos, culturais etc. x x 1 5  

Realizar atividades na 
comunidade e participar 
em atividades cívicas 
(frequentar a igreja se 
desejar). 

A.6.IJ.2.1 
% de crianças e jovens que frequenta, pelo menos uma vez por semana, uma atividade na 

comunidade (atividades desportivas, culturais ou lúdicas) 
x x 1 5 1 

Ter mobilidade ou dispor 
de transporte acessível 
para aceder à 
comunidade 

A.6.IJ.3.1 % de crianças cuja família tem transporte próprio. x x 6 30  

A.6.IJ.3.2 % de alunos que usa o transporte escolar  x x 3 16  

A.6.IJ.3.3 
% de alunos que, precisando, tem os produtos de apoio necessários à sua mobilidade, visão, 

audição ou comunicação 
x x 3 16 4 

Ter outros papéis sociais 
valorizados   

A.6.IJ.4.1 % de alunos que participam em clubes dentro da escola  x 1 5 1 

 
 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Mediação com serviços e atividades da comunidade.  - Realizar apoios em serviços e atividades da comunidade; 
- Ajuda na obtenção dos apoios necessários a uma boa mobilidade. 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 7 

IPI, CRI Realiza atividades diárias significativas incluindo ter um trabalho 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Gostar das suas atividades 
diárias, fazer atividades 
que se encaixam no seu 
plano de vida  

A.7.IJ.1.1 % de famílias que se dizem satisfeitas com as atividades diárias do seu filho x x 7 31  

A.7.IJ.1.2 % de alunos que tem expetativas que estão alinhadas com as da sua família    x 7 31  

A.7.IJ.1.3 % de alunos que falam com orgulho das coisas que fazem na escola  x 7 31 3 

A.7.IJ.1.4 % de alunos que contribui com sugestões positivas para o seu PEI ou PIT  x 7 35 5 

A.7.IJ.1.5 
% de alunos que se declara satisfeito com as oportunidades de participação no seu PEI ou 

PIT 
 x 7 35 5 

Fazer coisas para os 
outros 

A.7.IJ.2.1 
% de crianças em idade de Jardim de Infância que mostra gostar de ajudar as educadoras, 

pessoal não docente e os colegas.  
x  6 30  

A.7.IJ.2.2 % de alunos que mostra gostar de ajudar os professores, pessoal não docente e os colegas.  x 6 30  

 
 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática do Planeamento Centrado na Pessoa; 
- Utilização sistemática da Pedagogia da Interdependência;  
- Mediação com serviços e atividades da comunidade. 

- Envolvimento das crianças e jovens e suas famílias no planeamento dos apoios; 
- Envolvimento das crianças e jovens e suas famílias na avaliação dos apoios; 
- Realizar apoios em serviços e atividades da comunidade. 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 8 

IPI, CRI Gozar de boa qualidade de vida e bem-estar e sentir contentamento interior 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

IPI CRI 
P 
r 

C 
r 

O 
b 

Sentir harmonia interior e 
sentir-se livre de 
experiências traumáticas.  

A.8.IJ.1.1 % de alunos que declara: “viver em paz e ter uma vida calma”  x 7 32 2 

A.8.IJ.1.2 
% de famílias que precisaram de algum apoio estruturado para lidar com dificuldades 

relacionais (apoio social, psicológico, medidas de proteção, etc.) 
x x 7 32  

Sentir satisfação com a 
vida 

A.8.IJ.2.1 % de famílias que declara: “viver em paz e ter uma vida calma” x x 7 32 2 

A.8.IJ.2.2 % de alunos que se diz satisfeito com a sua vida  x 7 32 2 

Ter recursos económicos 
suficientes para satisfazer 
as suas necessidades 
básicas e “alguns luxos”. 

A.8.IJ.3.1 % de famílias que afirma ter dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades x x 7 32  

A.8.IJ.3.2 
% de famílias que recebem algum apoio social para satisfazer necessidades básicas (RSI, sub. 

desemprego, ajuda alimentar) 
x x 7 32  

A.8.IJ.3.3 
% de alunos que dispõe de dinheiro de bolso para gastos pessoais e o pode gastar 

livremente 
 x 7 32 2 

A.8.IJ.3.4 % de alunos que tem um porta-moedas e é capaz de gerir pequenas quantias de dinheiro  x 7 32 2 

 

LEGENDA 
IPI- Intervenção Precoce na Infância; CRI - Centro de Recursos para a Inclusão 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 

Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática da Pedagogia da Interdependência;  
- Mediação com serviços e atividades da comunidade; 
- Apoio a famílias para minimização de problemas relacionais ou financeiros. 

 - Manutenção de um “clima” organizacional amigável, pacífico e baseado no 
respeito mútuo; 
- Envolver de forma sistemática as crianças e jovens em todas as decisões que os 
afetam; 
- Primazia a atividades que implicam fazer coisas em conjunto. 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 1 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Sente Integridade Corporal e tem a melhor saúde possível 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Estar bem vestido, 
alimentado e cuidado 

A.1.AD.1.1 % de pessoas, cuja apresentação pessoal é adequada ao seu contexto de vida. x x x x x x x 8 37  

A.1.AD.1.2 % de pessoas que afirma ter cuidado com a sua alimentação x x x x x   8 37  

Ter saúde física 
e mental 

A.1.AD.2.1 Média de Horas de formação/formando perdidas por motivo de doença x       8 37  

A.1.AD.2.2 
Média de dias de trabalho perdidas por motivo de doença pelos trabalhadores em 

EAMA. 
 x      8 37  

A.1.AD.2.3 Média de dias de falta por pessoa apoiada por motivos de doença   x  x   8 37  

A.1.AD.2.4 % de pessoas que referem ter uma boa saúde x x x x x x  8 37  

A.1.AD.2.5 % de pessoas que toma medicação regular para doença crónica x x x x x x x 8 37  

Manter um estilo 
de vida saudável 

A.1.AD.3.1 
% de pessoas que faz exercício físico regular (1 v/ por semana) incluindo caminhadas 

com o mínimo de 30 minutos 
x x x x x x  7 32 2 

A.1.AD.3.2 % de pessoas com peso dentro de padrões saudáveis  x x x x x x  7 32 2 

Ter os cuidados de 
saúde preventivos 

A.1.AD.4.1 
% de pessoas apoiadas que se diz satisfeita com os cuidados de saúde a que têm 

acesso 
x x x x x   7 32 2 

A.1.AD.4.2 % de pessoas apoiadas que pede ajuda para aceder a cuidados de saúde primários x x x x x  x 7 32  

 

LEGENDA FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Trabalho em articulação com os serviços Segurança Social, Saúde e Educação, 
autarquias, IPSS e outras organizações; 
- Envolvimento das pessoas e das suas famílias no planeamento dos apoios. 

- Informação e apoio às famílias; 
- Mediação com os serviços e organizações da comunidade; 
- Acompanhamento aos serviços e cuidados de saúde; 

- Promoção de atividades físicas ou desportivas; 

- Facilidades de cuidados da higiene pessoal.  
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 2 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Sente-se segura e livre de abusos, vivendo na sua própria casa na comunidade 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Gostar de estar com 
outros, não ter medo 
daqueles com quem 
vive e viver relaxado em 
interação com outros 

A.2.AD.1.1 
% de pessoas que afirma ter pessoas a quem recorrer quando sente medo de alguma 

coisa 
x x x x x x  4 22  

A.2.AD.1.2 % de pessoas que afirma sentir-se seguro no seu estágio/trabalho/ ESP x x x x x   4 22 10 

A.2.AD.1.3 % de pessoas que afirma sentir-se seguro nas atividades da ASSOL x  x  x x  4 22 10 

Ser respeitado e ouvido 
e sentir-se livre de 
abusos 
 

A.2.AD.2.1 
 

% de pessoas que declara sentir-se respeitado nas suas escolhas e opiniões  x x x x x x  3 16 4 

A.2.AD.2.2 
% de pessoas que se sente tratado com respeito pelos chefes ou colegas no local de 

formação/trabalho/ESP 
x x x x x   3 16 4 

A.2.AD.2.3 % de pessoas que afirma conhecer os seus direitos x x x x x x  3 16 4 

A.2.AD.2.4 Nº de pessoas que precisaram de proteção judicial de algum tipo  x x  x   x 3 16  

Sentir confiança e 
previsibilidade na vida 

A.2.AD.3.1 
 

% de pessoas que confia que os técnicos guardam segredo sobre a sua vida e seus 

dados pessoais 
x x x x x x  4 23 10 

A.2.AD.3.2 % de pessoas que afirma sentir confiança no futuro x x x x x x  6 29  

A.2.AD.3.3 
% de pessoas que diz sentir que a apoiam e incentivam a fazer escolhas de forma 

autónoma e responsável 
x x x x x x  3 14  

A.2.AD.3.4 % de pessoas que se declara satisfeita e segura na casa e no lugar onde mora x x x x x x  4 22  

A.2.AD.3.5 % de pessoas que afirma ter amigos em quem confia x x x x x x  4 22  

Viver numa habitação 
comum dispondo das 
adaptações que precisar 

A.2.AD.4.1 
% de pessoas que vive em casa própria (comprada ou arrendada) com condições de 

habitabilidade adequada ao agregado familiar 
x x x x x  x 3 16  

A.2.AD.4.2 Número de pessoas com limitações motoras que têm uma casa adaptada x x x x   x 3 16  

Ter assegurada a sua 
privacidade 

A.2.AD.5.1 % de pessoas que tem um quarto ou espaço próprio em casa x x x x x   3 16  

A.2.AD.5.2 
% de pessoas que diz poder contactar livremente por telefone, email ou outro meio as 

pessoas de quem gosta 
x x x x x x  3 16 4 

 
 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 
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Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

-  Prevenção de situações de negligência, maus tratos, abusos ou violência; 
- Promover a participação em atividades em vários ambientes da comunidade; 
- Criação de um sistema de gestão de dados que garante a confidencialidade; 
- Divulgação dos direitos; 
- Criação de um ambiente seguro. 

- Apoio às pessoas e suas famílias para minimização de situações de negligência, 
maus tratos, abusos ou violência; 
- Participação em processos de maior acompanhado; 
- Adaptação permanente dos espaços e condições de trabalho; 
- Gestão de informações e dados de acordo com RGPD. 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 3 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Sente-se valorizado e tem oportunidades de desenvolvimento pessoal e de preencher as suas aspirações 

 
 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Ver-se a si próprio como 
bom 

A.3.AD.1.1 % de pessoas que reconhece ter algum talento ou que é boa a fazer alguma coisa x x x x x x  6 29  

Ser reconhecido como 
boa pessoa, sentir 
orgulho, e poder 
expressar os seus 
talentos. 

A.3.AD.2.1 

% de pessoas que tem um hobby (uma ocupação ativa dos tempos livres, agradável e 

regular): ler, trabalhos manuais, tocar música, puzzles, fazer fotografias, pintar, 

jardinagem, etc… 

x x x x x x x 8 37  

Ter acesso a educação 
e ou formação 

A.3.AD.3.1 
% de formandos que, cumpriram as horas de formação (longa duração) necessárias 

para ter certificado 
x       9 44  

A.3.AD.3.2 % de pessoas que afirma ter oportunidade de aprender coisas novas  x x x x x x  6 29  

A.3.AD.3.3 Habilitações académicas na entrada da formação x       3 16  

A.3.AD.3.4 
% de trabalhadores (EAMA) que fizeram formação contínua proporcionada pelo 

empregador 
 x      3 16  

A.3.AD.3.5 
% de trabalhadores (EAMA) que fez alguma formação estruturada em áreas não 

relacionadas com a atividade profissional 
 x      6 29  

Ter a possibilidade de 
realizar os seus 
objetivos pessoais 
tando de longo como de 
curto prazo. 

A.3.AD.4.1 
% de formandos que se dizem satisfeitos com as possibilidades de escolha da área 

formativa 
x       7 35 5 

A.3.AD.4.2 
% de formandos que à saída da formação tiveram proposta de integração profissional 

(contrato, CEI, estágios) 
x       9 44 6 

A.3.AD.4.3 
% de pessoas apoiadas que considera que a ASSOL está a ajudá-las a alcançarem os 

seus sonhos 
x x x x x x  7 31 3 

A.3.AD.4.4 % de pessoas que afirma, que tem oportunidade de mostrar as suas capacidades x x x x x x  6 30  

 
 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 
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Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Desenvolvimento de ações de formação profissional assente em percursos 
individualizados e na realização da componente prática em contexto reais de 
trabalho; 
- Promoção da participação em atividades na comunidade; 
- Apoio à contratação e à manutenção do emprego; 
- Realização de Experiências Sócio profissionais em situações reais de trabalho. 

- Realização de ações de formação nas medidas de apoio a PCDI; 
- Manutenção do Centro de Recursos para a Qualificação e Emprego; 
- Formalização de parcerias com empresas e outros empregadores.  
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 4 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Pode fazer escolhas e ter controlo na sua vida de cada dia   

 
 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Sentir que tem um 
plano de vida, ter 
rotinas diárias 

A.4.AD.1.1 
% de pessoas que afirma que a formação, trabalho ou ESP as ajudou a organizar as 

suas rotinas diárias. 
x x x x x   7 31 3 

Ter os seus próprios 
rituais e crenças 
 

A.4.AD.2.1 
% de pessoas que afirma ser fã de um desporto, estilo musical, estilo de dança ou 

adepto de um clube desportivo 
x x x x x x  6 29  

Poder fazer escolhas 
das atividades nas suas 
rotinas diárias 

A.4.AD.3.1 % de pessoas que diz poder decidir a hora a que se deita x x x x x x  6 29  

A.4.AD.3.2 % de pessoas que diz poder escolher os programas de televisão que vê x x x x x x  6 29  

A.4.AD.3.3 % de pessoas que afirma poder escolher a roupa que veste x x x x x x  6 29  

Poder tomar decisões 
importantes para a vida 
e assumir riscos 
positivos 

A.4.AD.4.1 
% de pessoas que afirma ter tomado uma decisão importante para a sua vida no 

último ano   
x x x x x x  6 29 5 

A.4.AD.4.2 
% de pessoas que dispõe de dinheiro de bolso para gastos pessoais e pode gastá-lo 

livremente 
x x x x x x  7 32 2 

Poder escolher com 
quem vive 
 

A.4.AD.5.1 % de pessoas que vive com os seus pais x x x x x  x 6 29  

Poder gerir 
a própria casa     
 

A.4.AD.6.1 Nº de pessoas que vive sozinha e gere autonomamente a sua vida doméstica x x   x   6 29  

A.4.AD.6.2 N º de pessoas que vive sozinha e beneficia de apoio domiciliário x  x  x   1 5  

A.4.AD.6.3 
% de pessoas trabalhadores EAMA que contribui, de forma regular e planeada, para o 

pagamento das despesas do agregado familiar 
 x      6 29  

A.4.AD.6.4 % de pessoas que dizem terem tarefas definidas em sua casa x x x x x x  8 37  

 
 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 
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Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática do Planeamento Centrado na Pessoa; 
- Estimular pessoas a fazerem escolhas; 
- Apoio pessoas e suas famílias e mediação com os serviços sociais ou das 
autarquias que lhe podem dar apoios; 
- Apoio pessoas e suas famílias e mediação de problemas relacionadas com a vida 
em casa. 

- Envolvimento das pessoas apoiadas na negociação dos seus Acordos de Apoio; 
- Mediação com os serviços sociais ou das autarquias. 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 5 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Tem um sentimento de pertença e relacionamentos pessoais significativos 

 
 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Ser aceite pela família 

A.5.AD.1.1 % de pessoas que acompanha a sua família em situações sociais   x x    1 5  

A.5.AD.1.2 
% de pessoas que diz ser convidado por colegas, amigos ou familiares para atividades 

diversas 
x x x x x x  1 5  

Ter um círculo de 
amigos próximos, 
valorizar e ser 
valorizado pelos outros 
sentir e 
companheirismo 

A.5.AD.2.1 % de pessoas que refere ter amigos nos locais de formação, de trabalho ou ESP x x x x x   5 25 6 

A.5.AD.2.2 
% de pessoas que refere ter amigos fora da ASSOL e também fora dos locais de 

formação, de trabalho ou ESP  
x x x x x   1 5 6 

Manter 
relacionamentos 
íntimos 

A.5.AD.3.1 % de pessoas que vive com um companheiro(a) (amigo, namorado, cônjuge)  x x x x x   3 16  

A.5.AD.3.2 
% de pessoas que têm filhos e assume alguma responsabilidade na sua educação e 

cuidado 
x x   x   3 16  

A.5.AD.3.3 % de pessoas que assume ter um namoro x x x x x x  3 16  

 
 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

Utilização sistemática do Pedagogia da Interdependência; 
Apoio às pessoas e suas famílias na mediação de problemas relacionais.  

Apoios individualizados estruturados a famílias; 
Atividades que promovam o encontro e a partilha entre famílias. 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 6 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Participa na vida social e cívica e tem papéis sociais valorizados 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Ser capaz de ter 
contacto com a 
comunidade, de estar 
entre outras pessoas e 
de tomar parte na vida 
da comunidade. 

A.6.AD.1.1 
% das pessoas que participa em celebrações religiosas de que gosta ou noutras 

atividades cívicas.  
  x x x x  1 5  

A.6.AD.1.2 
% de pessoas que afirma poder frequentar cafés, restaurantes, lojas quando o 

pretende fazer 
x x x x x x  1 5 6 

Realizar atividades na 
comunidade e participar 
em atividades cívicas 
(frequentar a igreja se 
desejar). 

A.6.AD.2.1 % de pessoas que dizem ser filiadas em alguma organização cultural ou recreativa x x x x x   1 5  

A.6.AD.2.2 
% de pessoas em situação de emprego, apoiadas no CRQE, que participaram nos 

encontros ou atividades culturais e recreativas organizadas pela ASSOL 
 x      1 5  

Ter mobilidade ou 
dispor de transporte 
acessível pata aceder à 
comunidade 
 

A.6.AD.3.1 
Nº de pessoas que usa transporte próprio (carro, bicicleta ou motociclo) para as 

atividades ou para ir trabalhar 
x x  x x   6 30  

A.6.AD.3.2 
% de pessoas que usa o transporte público (carreiras regulares) para as atividades ou ir 

trabalhar  
x x x x x   3 16  

A.6.AD.3.3 Nº de pessoas que tem carta de condução x x   x   6 30  

A.6.AD.3.4 
Nº de pessoas que se desloca de forma autónoma e independente a pé na 

comunidade. 
x x x x x x  6 30  

A.6.AD.3.5 
Nº de pessoas, que precisando de cadeiras de rodas para se deslocar são autónomas 

com cadeira manual ou cadeira elétrica 
x x x x x x  6 30  

Ter outros papéis 
sociais valorizados   

A.6.AD.4.1 
% de pessoas que diz que costumam colaborar em atividades das suas terras: 

associações, clubes, festas ou outros  
x x x x x   1 5  

 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Mediação com serviços e atividades da comunidade. - Realizar apoios em serviços e atividades da comunidade; 

- Ajuda na obtenção dos apoios necessários a uma boa mobilidade. 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 7 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Realiza atividades diárias significativas incluindo ter um trabalho 

 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Gostar das suas 

atividades diárias, fazer 

atividades que se 

encaixam no seu plano 

de vida 

A.7.AD.1.1 % de pessoas que diz que no seu dia a dia faz atividades de que gosta   x x x x x x  6 27 5 

Fazer coisas para os 

outros 

A.7.AD.2.1 % de pessoas que declara gostar de ajudar os outros x x x x x x  6 30  

A.7.AD.2.2 Nº de pessoas que tem a responsabilidade de fazer companhia aos seus pais já idosos x x x x x   6 29  

Ter uma atividade 

de trabalho 

A.7.AD.3.1 % de formandos que se declara satisfeito com as atividades da formação x       6 31 5 

A.7.AD.3.2 % de formandos que diz gostar muito da formação em contexto de trabalho x       6 31 5 

A.7.AD.3.3 % de pessoas que conseguiram alguma resposta formativa ou laboral após o IAOQE  x      9 42 8 

A.7.AD.3.4 
% de pessoas que conseguiram CEI+, estágio de inserção ou emprego após ação de 

Apoio à Colocação 
 x      9 42 8 

A.7.AD.3.5 
% de pessoas em Pós-Colocação, que conseguiram manutenção ou renovação do 

contrato de trabalho. 
 x      9 42 8 

A.7.AD.3.6 
Nº de pessoas em situações de emprego apoiado (EAMA e em Enclaves de emprego 

protegido) 
 x      1 5 1 

A.7.AD.3.7 % de pessoas que tinha ESP no ano anterior e lhe deu continuidade    x x x   5 24  

A.7.AD.3.8 % de pessoas que faz uma ESP autonomamente   x x x   5 24 7 

A.7.AD.3.9 % de pessoas que faz uma ESP integrada num grupo acompanhado por um técnico.   x  x   5 24  

 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática do Planeamento Centrado na Pessoa; 
- Utilização sistemática da Pedagogia da Interdependência;  
- Mediação com serviços e atividades da comunidade. 

- Envolvimento das pessoas apoiadas e suas famílias no planeamento dos apoios; 
- Envolvimento das pessoas apoiadas e suas famílias na avaliação dos apoios; 
- Realizar apoios em serviços e atividades da comunidade. 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 8 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Goza de boa qualidade de vida e bem-estar e sentir contentamento interior 

 
 

SUBDOMÍNIO CÓDIGO INDICADOR 
SERVIÇOS EQUASS IE 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G 
A 

F 
U 

A 
R 

S 
F 

Pr Cr Ob 

Sentir harmonia interior 

e sentir-se livre de 

experiências 

traumáticas. 

A.8.AD.1.1 % de pessoas que refere ser feliz e gostar da sua vida x x x x x x  7 32  

A.8.AD.1.2 
% de pessoas que precisam de algum apoio para lidar com dificuldades relacionais 

(apoio social, psicológico, psiquiátrico). 
x x x x x x x 7 32  

Sentir satisfação 

com a vida. 

A.8.AD.2.1 
% de pessoas que apresentam uma satisfação com a vida dentro ou acima da média, 

medido pelo questionário “SWLS”   
x x x x x   7 32  

A.8.AD.2.2 
% de pessoas apoiadas que diz estar feliz por ter um trabalho, estágio de formação ou 

ESP 
x x x x x   7 32 2 

Ter recursos 

económicos suficientes 

para satisfazer as suas 

necessidades 

A.8.AD.3.1 % de pessoas que diz ter recursos económicos adequados às suas necessidades x x x x x   7 32  

A.8.AD.3.2 
% de pessoas que recebe gratificação na ESP ou bolsa de formação e usa esse dinheiro 

para “alguns luxos pessoais” 
x  x x x   7 32  

 
 

LEGENDA 
FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 

 
 
Estratégia da ASSOL para potenciar os resultados Ações em que se traduz 

- Utilização sistemática da Pedagogia da Interdependência; 
- Mediação com serviços e atividades da comunidade;  
- Apoio a famílias para minimização de problemas relacionais ou financeiros.  

- Manutenção de um “clima” organizacional amigável, pacífico e baseado no 
respeito mútuo; 
- Envolver de forma sistemática as pessoas apoiadas em todas as decisões que os 
afetam; 
- Primazia a atividades que implicam fazer coisas em conjunto. 
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B 
Resultados Organizacionais (outputs) 
Referem-se aos serviços e atividades disponibilizados 

 

RESULTADO 
DESEJADO 

CÓDIGO INDICADORES 
SERVIÇOS EQUASS IE 

I 
P 

CR 
I 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G
A 

F 
U 

A
R 

S 
F 

S 
A 

DE 
CT 

Pr Cr Ob 

1- As pessoas apoiadas 
sentem Integridade 
Corporal e têm a 
melhor saúde possível 

B.1.1 
Nº de apoios e acompanhamentos em serviços e cuidados de 

saúde 
x X x x x x x  x   8 37  

B.1.2 
Nº de horas de atividades físicas semanais prevista no horário 

(CAO e USO) 
    x  x     7 32 2 

2- As pessoas apoiadas 
sentem-se seguras e 
livres de abusos, 
vivendo na sua própria 
casa na comunidade. 

B.2.1 

% dos alunos que usufruíram de apoios regulares do CRI dados 

fora da sala de aula ou sala de apoio (espaços comuns da 

escola e saídas à comunidade)  

 x          6 28  

B.2.2 
Nº de ações de acompanhamento a famílias ou pessoas que 

precisaram de proteção judicial de algum tipo.  
x x x x x x x  x   4 22  

B.2.3 
Nº total de processos de maior acompanhado – em que a 

ASSOL foi interveniente no ano 
  x x x x x  x   4 22  

B.2.4 

Nº de ações de acompanhamento de famílias e pessoas junto 

das autarquias ou serviços para melhoria das condições das 

habitações 

x x x x x x x  x   4 22  

3- As pessoas apoiadas 
sentem-se valorizadas 
e têm oportunidades 
de desenvolvimento 
pessoal e de 
preencher as suas 
aspirações 

B.3.1 
% dos apoios semanais do CRI dados dentro da sala de aula da 

turma  
 x          8 39 8 

B.3.2 Nº de alunos que realiza estágio de TVA  x          5 24  

B.3.3 Nº de parcerias com empresas e outros empregadores  x x x x x x     5 24 7 

B.3.4 Nº de horas de formação inicial previstas    x         9 42  

B.3.5 Grau de cumprimento das horas de formação previstas    x         9 42  

B.3.6 
Nº de atividades de lazer/cultura ou recreio, fora do horário 

normal das atividades, organizadas pela ASSOL  
   x x x x x    8 39 8 

4- As pessoas apoiadas 
podem fazer escolhas 
e têm controlo na sua 
vida de cada dia  
 

B.4.1 
Nº de PEI em que a família e o aluno foram chamados para 

reuniões com a finalidade de negociar os apoios 
 x          6 27  

B.4.2 
% de PEI em que a equipa do CRI teve uma participação ativa 

na negociação com o aluno e sua família 
 x          6 27 9 

B.4.3 

% das pessoas apoiadas que participaram na negociação do seu 

Acordo de Apoio dando sugestões de alteração das suas 

atividades relativamente ao ano anterior 

    x x x     6 27 9 
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RESULTADO 
DESEJADO 

CÓDIGO INDICADORES 
SERVIÇOS EQUASS IE 

I 
P 

CR 
I 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G
A 

F 
U 

A
R 

S 
F 

S 
A 

DE 
CT 

Pr Cr Ob 

5 -As pessoas apoiadas 
têm um sentimento de 
pertença e 
relacionamentos 
pessoais significativos 

B.5.1 
% de pessoas que realizam atividades em conjunto com 

pessoas que não são pagas para isso 
    x x x x    8 36 8 

6- As pessoas apoiadas 
participam na vida 
social e cívica e têm 
papéis sociais 
valorizados 

B.6.1 

Nº de ações de mediação com serviços e organizações da 

comunidade para promover a participação de pessoas em 

atividades desportivas ou culturais em eventos dessas 

organizações 

x x x x x x x x    8 39  

B.6.2 
Nº de pessoas a quem a ASSOL assegura transporte para 

aceder aos apoios 
x    x x x x    8 39  

7- As pessoas apoiadas 
realizam atividades 
diárias significativas 
incluindo ter um 
trabalho 

B.7.1 Nº de novos de contratos EAMA celebrados no ano    x        1 5  

B.7.2 
Nº de pessoas apoiadas no CAO/GAPRIC/ FORUM e USO que 

fazem ESP autónoma  
    x x x     5 25 5 

8- A pessoa goza de 
boa qualidade de vida 
e bem-estar e sentir 
contentamento 
interior 

B.8.1 

Nº de ações de acompanhamento de famílias e pessoas junto 

das autarquias ou serviços para melhoria da situação 

económica  

x x x x x x x  x   8 39  

B.8.2 
Conseguir que pelo menos 85% das apoiadas se declara feliz 

com a sua vida  
 x x x x x x x    9 44 2 

9- As partes 
interessadas estão 
satisfeitas com o 
desempenho da ASSOL  
 

B.9.1 % de associados satisfeitos com a atividade da ASSOL           x  9 45 3 

B.9.2 % de pessoas apoiadas satisfeitas com os apoios da ASSOL x x x x x x x x    9 43 3 

B.9.3 
% de famílias de pessoas apoiadas satisfeitas com os apoios da 

ASSOL 
x x x  x x  x    9 43 3 

B.9.4 % de parceiros satisfeitos   x x x x x x     9 45 7 

B.9.5 
Assegurar a conformidade dos serviços com as orientações dos 

financiadores  
x    x  x x x  x 9 44  

B.9.6 
Taxa de cumprimento das metas de realização contratadas com 

os financiadores 
  x x        9 44 10 
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RESULTADO 
DESEJADO 

CÓDIGO INDICADORES 
SERVIÇOS EQUASS IE 

I 
P 

CR 
I 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G
A 

F 
U 

A
R 

S 
F 

S 
A 

DE 
CT 

Pr Cr Ob 

10- Responder às 
necessidades da 
comunidade em 
tempo útil 
 

B.10.1 
% de candidatos elegíveis para apoios que ficaram em lista de 
espera 

    x x *     8 37 3 

B.10.2 
% de famílias que se diz satisfeita com o tempo de espera para 
início do apoio 

x x   x x *     9 45 3 

11- Dar resposta às 
necessidades das 
pessoas 

B.11.1 
% de pessoas apoiadas que se declara satisfeita com a resposta 
que os serviços recebidos dão às suas necessidades 

x x x x x x x     9 45 3 

B.11.2 
% famílias satisfeitas com o conjunto de serviços e apoios que o 
seu familiar recebe 

x x x x x x x     9 45 3 

B.11.3 
% de famílias das pessoas apoiadas que diz que o apoio da 
ASSOL torna mais fácil à família lidar com as dificuldades do 
seu familiar apoiado pela ASSOL 

x x x x x x x     9 45 3 

B.11.4 Índice de Eficácia da ASSOL            1 2  

12- A comunidade e as 
partes interessadas 
têm um conhecimento 
adequado a vida da 
ASSOL 

B.12.1 % de famílias satisfeitas com a informação recebida da ASSOL x x x x x X x     9 46  

B.12.2 
% de pessoas apoiadas satisfeitas com a informação recebida 
da ASSOL 

  x x x X x     9 46 10 

B.12.3 
% de colaboradores satisfeitos com a informação recebida da 
ASSOL 

          x 9 46 10 

B.12.4 Nº de notícias sobre a ASSOL nos media tradicionais             x 9 46  

B.12.5 
O melhor nº de visualizações conseguida por uma publicação 
da ASSOL nas redes sociais 

          x 9 46  

13- Promover o 
trabalho voluntário 

B.13.1 Nº de horas de trabalho realizado por voluntários.     x x x x    9 42  

 14- Ser uma 
organização 
transparente e bem 
gerida 

B.14.1 EBITDA - Resultados antes de impostos e depreciações          x  1 2  

B.14.2 Taxa de execução do orçamento           x  9 42  

B.14.3 
Resultado na Escala de Eficácia e Eficiência Organizacional 
(OEES) 

          X 1 2  

 15- Manter relações 
de trabalho positivas 
com outras 
organizações dentro e 
fora do sistema de 
apoio a pessoas com 
deficiência ou pessoas 
com doença mental 

B.15.1 Nº total de parcerias ativas no ano x x x x x x x x x   5 24  

B.15.2 Nº de Parcerias para partilhas de conhecimento            X 10 48  

B.15.3 
Nº de atividades realizadas a pedido de instituições 
universitárias por colaboradores da ASSOL  

          X 10 48  

B.15.4 
Nº de pedidos feitos por outras organizações locais para a 
ASSOL ser parceira ou participante nas suas atividades 

x x x x x x x x x   5 24  
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RESULTADO 
DESEJADO 

CÓDIGO INDICADORES 
SERVIÇOS EQUASS IE 

I 
P 

CR 
I 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G
A 

F 
U 

A
R 

S 
F 

S 
A 

DE 
CT 

Pr Cr Ob 

16- Ser uma 
organização 
ambientalmente 
responsável  

B.16.1 Melhorias na separação /reciclagem de resíduos (descritivo)           x    

B.16.2 Ganhos de eficiência energética (descritivo)           x    

17- Participar em 
organizações da 
comunidade 

B.17.1 Nº de federações em que a ASSOL é filiada            x 5 24  

B.17.2 
Nº de participações em reuniões de trabalho de organismos da 

comunidade onde ASSOL está representada 
          x 5 24  

18- Manter o foco da 
gestão nos resultados 
pessoais que as 
pessoas podem 
alcançar 

B.18.1 
% do orçamento dos recursos humanos alocada às atividades 

de apoio direto às pessoas apoiadas 
          x 9 42 10 

B.18.2 
Total Kms realizados por viaturas da ASSOL para transporte de 

pessoas apoiadas e deslocação dos técnicos 
         x  9 42  

19- Reforçar as 
capacidades dos 
colaboradores e 
também do seu 
envolvimento na 
cultura e valores da 
ASSOL 

B.19.1 
% famílias satisfeitas com as competências dos profissionais 

com quem interagem  
x x x x x x x x x   2 9 9 

B.19.2 
% pessoas apoiadas satisfeitas com as competências dos 

profissionais que as apoiam. 
 x x x x x x x X   2 9 9 

B.19.3 Manter uma cultura organizacional saudável            x 1 2  

B.19.4 Média de horas de formação realizadas por trabalhador no ano           x 2 9  

B.19. 5 
% de trabalhadores satisfeitos com as oportunidades de 

formação e desenvolvimento profissional 
          x 2 9  

B.19.6 
% de trabalhadores que afirma que pertencer à ASSOL é motivo 

de orgulho 
          x 2 11  

B.19.7 
% de trabalhadores que declara sentir-se identificado com os 

valores da ASSOL 
          x 2 11  

B.19.8 % de trabalhadores satisfeitos com salários e carreiras           x 2 12  

B.19.9 Taxa de absentismo           x 2 12  

B.19.10 Média da avaliação de desempenho dos trabalhadores           x  2 9  

B.19.11 
Desempenho dos colaboradores no objetivo: coerência da 

linguagem e postura com a Pedagogia da Interdependência. 
          x 2 9  

20- Assegurar um 
ambiente seguro para 
pessoas apoiadas e 
colaboradores 

B.20.1 Nº acidentes de trabalho comunicados ao seguro          x  4 22  

B.20.2 
Nº de acidentes com formandos comunicados ao seguro 

 
         x  4 22  
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RESULTADO 
DESEJADO 

CÓDIGO INDICADORES 
SERVIÇOS EQUASS IE 

I 
P 

CR 
I 

F 
P 

C 
R 

C 
A 

G
A 

F 
U 

A
R 

S 
F 

S 
A 

DE 
CT 

Pr Cr Ob 

21- Manter a 
capacidade de inovar 
ao nível dos serviços, 
apoios e atividades 

B.21.1 Novos serviços criados no ano            x 10 48  

B.21.2 Nº de ações de melhoria continua realizadas no ano           x 10 48  

B.21.3 Nº de novas atividades introduzidas nos acordos de apoio     x x x x    10 48 9 

B.21.4 
% de famílias satisfeitas com a capacidade da ASSOL inovar nos 

serviços e nas atividades 
  x x x x      10 48  

B.21.5 
Grau de concretização das ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento da Qualidade para o ano 
          x 10 48  

B.21.6 Nº de ações de benchmarking x x x x x x x x x x x 10 50  

 
 

LEGENDA 
IP – Intervenção Precoce; CRI – Centro de Recursos para a Inclusão; FP - Formação Profissional; CR – Centro de Recursos Emprego; CA – CAO; GA – Gapric; FU – Forum e Unidade Sócio 
Ocupacional; SF – Serviço de Apoio às Famílias; SA – Serviços Administrativos; DE – Diretor Executivo; CT – Conselho Técnico 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 
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C 
Recursos Disponíveis (inputs) 
Referem-se aos meios financeiros, materiais e humanos disponíveis 

 
 

RESULTADO 
DESEJADO 

CÓDIGO INDICADORES 

SERVIÇOS EQUASS IE 

S 
A 

DE 
CT 

Pr Cr Ob 

1 - Dotar a ASSOL de uma equipa 
técnica qualificada e em número 
adequado 

C.1.1 Evolução do nº de trabalhadores  x  9 42  

C.1.2 Evolução das qualificações académicas dos colaboradores x x 2 9  

2 - Dotar a ASSOL dos meios 
financeiros adequados aos seus 
fins e às atividades a desenvolver  

C.2.1 Volume do orçamento x  9 42  

C.2.2 Evolução do orçamento x  9 42  

3 - Dotar a ASSOL dos meios 
materiais equipamentos 
necessários ao bom 
desenvolvimento das atividades  

C.3.1 Nº de viaturas automóveis  x x 9 42  

C.3.2 Gastos em manutenção de viaturas  x  9 42  

C.3.3 Gasto em novos equipamentos  x  10 48  

C.3.4 Gasto em obras de manutenção x  10 48  

 
 

LEGENDA SA – Serviços Administrativos; DE – Diretor Executivo; CT – Conselho Técnico 
Pr – Princípio; Cr – Critério; IE – Índice de Eficácia da ASSOL; Ob – Objetivo Estatutário 
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SECÇÃO V DESENVOLVIMENTO E MELHORIA CONTÍNUA 
 

 Os serviços e atividades existentes são os instrumentos através dos quais a ASSOL concretiza a sua missão, por isso são por princípio subordinados a 
esse propósito. A regra é estarmos sempre abertos a novos serviços e atividades que respondam melhor às exigências do momento presente pelo que 
nenhuma atividade ou serviço é intocável e eterno. Assim, todos podem e devem ser questionados e avaliados quanto à sua pertinência e eficiência a todo o 
tempo.  

 
Ciclo da inovação consiste em:  Fazer - Refletir - Aprender - Fazer outra vez 
 

1- Desenvolvimento de novos serviços  
É sempre um processo de médio prazo implicando a auscultação das partes interessadas e a negociação com potenciais financiadores. 
O primeiro passo é a consciencialização de uma necessidade que pode emergir por sugestão das famílias, pessoas apoiadas, colaboradores ou da 

própria gestão, a que se segue a transformação em projeto envolvendo a discussão da equipa técnica e da direção.  
 Este processo pode prolongar-se no tempo pois implica apoios financeiros relevantes que só são possíveis com o apoio e colaboração dos 

financiadores. O que, regra geral, exige longos períodos de tempo que, de algum modo, escapam ao nosso controlo. 
 
2– Desenvolvimento de novas atividades  
As novas atividades aparecem como melhorias incrementais aos serviços já existentes. 
Este processo é alimentado pelos momentos de negociação e avaliação dos apoios com as pessoas apoiadas, pelas famílias, pelas próprias equipas 

técnicas ou a gestão. 
A formação contínua e contacto com outras entidades são também importantes fontes de ideias neste processo.   

 
3 – Parcerias para desenvolvimento 

 A ASSOL procura manter parcerias com instituições do ensino superior e de investigação, mas também com outro tipo de movimentos como a 
Gentle Teaching International.  

A ASSOL mantém uma colaboração assídua nos grupos de benchmarking e nas equipas da auditoria interna dinamizadas pela FORMEM. 
 

4 – Edição de Livros 
 É uma atividade que tem adquirido um peso significativo na vida da ASSOL e que se tem tornado um elemento central no processo de inovação. 
 As traduções – sempre feitas pela equipa da ASSOL - obrigam-nos a estudar em profundidade os livros traduzidos e com isso fazer a sua integração 
nas nossas práticas.  
 As edições de livros da nossa autoria têm surgido sempre como o culminar de processos internos de reflexão, constituindo-se como pontos de 
viragem ou de clarificação dos procedimentos. 
  Estes livros têm-se revelado também um meio muito adequado para a divulgação das nossas práticas para o exterior, mas também como 
instrumento de disseminação interna. 
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TÍTULO 

 
ANO TIPO 

O Natal 1995 A 

Conheço uma árvore de folhas azuis 2000 B 

O Manual do Formador 2000 B 

Caminhos e Processos com Alguns Sucessos  2002 B 

O Sonho Comanda a Vida  2003 B 

Experiências em Ambientes Comunitário 2003 B 

O Coelhinho Tintin 2005 e 2019 A 

Manual para uma Formação Personalizada 2007 B 

Uma Pedagogia da Interdependência  2008 C 

Uma Pedagogia do Companheirismo 2008 C 

O Essencial da Pedagogia da Interdependência 2008 e 2019 C 

PATH 2009 C 

Toda a Minha Vida é um Círculo 2011 C 

Apoios Centrados nas Pessoas  2014 B 

Preciso de Falar contigo às Duas  2014 B 

Transição para Vida Adulta e Autodeterminação  2016 B 

Pertencer & Participar para Aprender  2018 B 

Cuidar Criando Boas Memórias 2019 C 

Dúvidas, Dilemas e Inquietações quando Cuidamos de Pessoas 2019 B 

 

LEGENDA:   A Trabalhos das pessoas apoiadas; B Trabalhos da equipa técnica; C Traduções 
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SECÇÃO VI IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS   
 

 

 A ASSOL tem como objetivo básico a sua sobrevivência a longo prazo, o que só pode ser conseguido reduzindo e controlando os riscos a que está 

exposta.  Na discussão do Plano de Médio Prazo 2020 a 2025 foram identificados alguns riscos, bem como as estratégias para lhes fazer face: 

 

1 – Alterações das prioridades do governo  

 As pessoas com deficiência têm tido alguma prioridade nas políticas sociais, mas há o risco de isso deixar de acontecer e haver impactos negativos 

na vida da ASSOL. 

 Para minimizar esse risco a ASSOL: 

-  Participa ativamente nos movimentos federativos com entidades congéneres; 

 - Procura manter uma grande ligação com a comunidade, de tal modo de que esta reconheça na ASSOL um elemento essencial para a resposta às 

suas necessidades; 

 - Procurar que o desenvolvimento de novos serviços esteja alinhado com as prioridades das políticas públicas. 

   

2 – Limitações orçamentais  

 Podem advir de dificuldades gerais do país ou também de opções e escolhas do governo. 

 Outra causa de problemas financeiros é o atraso nos pagamentos dos apoios contratados, que ocorrem com alguma frequência, nomeadamente, 

nas ações de formação profissional. 

 Uma das estratégias para limitar esse risco passa por uma gestão financeira muito criteriosa que mantenha um fundo de maneio significativo. 

   

3 - Dificuldade em recrutar e manter os melhores trabalhadores 

Esta dificuldade resulta do facto dos salários e das expetativas de carreira no setor social em Portugal serem pouco atrativos. 

Essa ameaça pode ser prevenida pagando salários acima dos contratos coletivos do setor e, sobretudo, pela criação de um clima de trabalho 

agradável e motivador.  

 

4 – Dificuldade em acompanhar os desenvolvimentos dos serviços e das políticas  

Esta dificuldade pode fazer com que os serviços da ASSOL passem a ser olhados como desatualizados e, por isso, menos atrativos para as pessoas e a 

comunidade. 

A minimização desta ameaça passa pelo esforço constante de inovação e a participação ativa nos movimentos federativos com entidades 

congéneres. 
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5 – Dificuldade em manter a qualidade e integridade dos serviços 

 A perda de qualidade dos serviços pode torná-los desinteressantes para as pessoas apoiadas, as suas famílias e até para os trabalhadores. 

 Este risco pode ser reduzido pelo investimento na inovação e na formação, mas também pelo esforço necessário para a manutenção da Certificação 

EQUASS de Excelência em Serviços Sociais. 

 

6 - O desenho inadequado das políticas públicas  

 As políticas públicas em Portugal são, regra geral, desenhadas em função das caraterísticas das áreas urbanas e não têm em conta os custos da 

interioridade, nomeadamente as limitações nas redes de transportes públicos. 

 A redução deste risco passa por uma ação persistente junto das entidades públicas locais e regionais.  

 

7 - A tipificação dos acordos de cooperação com a Segurança Social  

 Cria problemas porque limita a evolução e a adaptabilidade dos serviços, além de que o princípio da lotação limitada cria sérios problemas de 

injustiça no acesso. 

 A minimização desta ameaça exige a negociação ou renegociação atempada dos acordos de cooperação de modo a assegurar uma capacidade de 

resposta adequada às necessidades da região. 

 

8 - A concorrência de outras entidades e serviços públicos  

Uma das limitações atuais é a necessidade de um diagnóstico de deficiência ou doença mental para aceder aos apoios. 

É possível que as pessoas em necessidade procurem respostas abertas ao público em geral, onde esse diagnóstico prévio não é exigido. A formação 

profissional é uma das atividades em que esta questão poderá vir a ganhar significado a curto prazo  

Este é um movimento positivo e, portanto, a atitude da ASSOL tem de ser de colaboração proativa, pois isso alargará o leque de opções ao dispor 

das pessoas.  

A estratégia passará por criar apoios às pessoas com necessidades para que possam ter sucesso nesses ambientes mais abertos. 
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SECÇÃO VII INDICADORES, MÉTRICA, FORMA DE RECOLHA E MONITORIZAÇÃO  
 

 

A 
Resultados Pessoais (Outcomes) 
Indicadores, Métrica, Forma de Recolha e Monitorização 

 

 

ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 1 

IPI, CRI Sente Integridade Corporal e tem a melhor saúde possível 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.1.IJ.1.1 
% de crianças que se encontram acima do percentil 25 
no desenvolvimento físico 

Dados da avaliação médica 
Boletim de Saúde Infantil e 
juvenil 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 
avaliação individual final do ano - reunião de 
equipa  

A.1.IJ.1.2 
% de crianças e jovens que afirma poder escolher a 
roupa que veste 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS Alunos 
NOTA: QS de alunos só se 
passam a maiores de 12 anos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a  

A.1.IJ.1.3 
% de crianças e jovens que mostram uma aparência e 
higiene cuidadas atendendo à idade e ao contexto 
social 

São positivas as crianças e jovens com apoios diretos 
cuja aparência não os referencia negativamente 

Avaliação da equipa no final 
do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 
avaliação individual final do ano -  reunião de 
equipa 
 

A.1.IJ.2.1 
% de crianças e jovens cujas famílias dizem que eles 
têm boa saúde 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS Famílias 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.1.IJ.2.2 
% de crianças (acima de 12 anos) e jovens que diz ter 
boa saúde 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS Alunos 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.1.IJ.2.3 
% de crianças e jovens que toma medicação 
continuada 

Resposta sim ou não 
Perguntar em entrevista com 
famílias e alunos 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 
avaliação individual final do ano - reunião de 
equipa 

A.1.IJ.2.4 
% de crianças seguida regularmente em consultas de 
especialidade (além da pediatria) 

Resposta sim ou não 
Perguntar em entrevista com 
famílias e alunos 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 
avaliação individual final do ano - reunião de 
equipa 

A.1.IJ.3.1 
% de crianças e jovens que realiza alguma atividade 
física regular fora da escola 

Resposta sim ou não 
Perguntar em entrevista com 
famílias e alunos 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 
avaliação individual final do ano - reunião de 
equipa 

A.1.IJ.4.1 
% de famílias que se diz satisfeita com os cuidados de 
saúde a que têm acesso para o seu filho 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS Famílias 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 2 

IPI, CRI Sente-se seguro, vive em segurança e livre de abusos 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.2.IJ.1.1 
% de crianças e jovens que se mostram relaxadas e 

tranquilas nas atividades de apoio 

Só se consideram crianças e jovens com apoios 

diretos 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.2.IJ.1.2 
% de crianças e jovens que refere ter amigos na escola 

e fora da escola 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.2.IJ.1.3 
% de crianças e jovens que convive com colegas nos 

intervalos 
São positivos as respostas de nível 3 e 4 na LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.2.IJ.2.1 
Nº de crianças e jovens objeto de medidas de 

proteção 
Processos em CPCJ ou em Tribunal Informação da equipa  

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.2.IJ.2.2 

%  de crianças e jovens objeto de medidas de 

proteção em que a IPI ou CRI colaboraram 

ativamente. 

Positivos se há um envolvimento articulado e 

planeado 

 

Informação da equipa  

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.2.IJ.3.1 
% de alunos que mostra que os apoios os ajudam a 

sentirem-se mais seguros na relação com os colegas 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.2.IJ.4.1 
% das famílias que considera que a sua habitação é 

adequada ao agregado familiar. 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.2.IJ.5.1 
% de crianças que tem um quarto próprio ou o 

partilha com um irmão 
Resposta sim ou não 

Perguntar em entrevista com 

famílias 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.2.IJ.5.2 % de jovens que diz ter privacidade na sua casa 
Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 3 

IPI, CRI Sente-se valorizado e tem oportunidades de desenvolvimento pessoal e de preencher as suas aspirações 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.3.IJ.1.1 
% de crianças e jovens que consegue identificar dois 

talentos seus 

São positivos alunos que identificam pelo menos 2 

talentos 

Entrevista ao aluno o início 

ano letivo 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.3.IJ.2.1 
% de famílias que consegue identificar dois talentos 

no seu filho 

São positivos as famílias que identificam pelo menos 2 

talentos e áreas em que os eu educando é bom 

Entrevista às famílias início 

ano letivo 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.3.IJ.2.2 
% de famílias que falam com orgulho das coisas que o 

seu filho faz 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.3.IJ.2.3 % de alunos que participa ativamente na escola 
São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.3.IJ.3.1 
% de crianças entre os 3 e 6 anos apoiadas pela IPI 

que frequenta o jardim de infância 

Só se consideram crianças e jovens com apoios 

diretos 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.3.IJ.3.2 
% de crianças entre os 3 e 6 anos que frequenta 

alguma atividade artística ou desportiva 

Resposta sim ou não - Só se consideram crianças e 

jovens com apoios diretos 

Perguntar em entrevista com 

famílias 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.3.IJ.3.3 
% de alunos que frequentam pelo menos 50 % das 

aulas com a sua turma 

São positivos as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.3.IJ.3.4 
% de alunos, que embora com muitas lacunas, se 

mantêm a par das matérias dadas 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.3.IJ.3.5 
% de alunos apoiados pelo CRI que consegue 

deslocar-se em todos os espaços da escola 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.3.IJ.3.6 
% de alunos apoiados pelo CRI que participa nas 

visitas de estudo e outras atividades da turma 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.3.IJ.4.1 
% de alunos, na idade e condições, para fazer estágio 

de TVA que queriam e conseguiram fazê-lo 
O N são os alunos que pediram 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.3.IJ.4.2 
% de alunos, que diz gostar de poder frequentar o 

ensino superior quando sair da escola 

Alunos com apoios diretos que frequentam o ensino 

secundário 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 4 

IPI, CRI Pode fazer escolhas e ter controlo na sua vida de cada dia 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.4.IJ.1.1 
 

% de famílias que afirma que os apoios se encaixam 

na sua rotina diária 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.1.2 
% de alunos que dizem ter o tempo que precisam 

para fazer coisas fora da escola 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.2.1 
% das crianças e jovens que acompanham a família 

nas suas atividades religiosas e culturais 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.2.2 

% de crianças e jovens que participa autonomamente 

em atividades de alguma associação, clube, igreja, 

escuteiros, etc. 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.4.IJ.2.3 
% de jovens que afirma ser fã de uma modalidade 

desportiva, estilo musical, grupo de dança, etc. 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.3.1 
% de famílias que declara ter facilidade em organizar 

as suas rotinas diárias 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.3.2 
% de jovens que diz poder escolher os programas de 

televisão que vê 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.4.1 

Nº de alunos que, podendo ser transportados de 

carro pela família, escolhe ir de transporte público ou 

a pé para a escola 

Só se consideram crianças e jovens com apoios 

diretos 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.4.IJ.4.2 
% de alunos que afirma ter escolhido o seu estágio de 

TVA 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.4.3 
% de alunos que afirma poder escolher os apoios que 

tem na escola 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.4.IJ.4.4 
% de alunos que afirma poder escolher as atividades 

que faz nos apoios 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 5 

IPI, CRI Tem um sentimento de pertença e relacionamentos pessoais significativos 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.5.IJ.1.1 
% de crianças e jovens que participam com a família 

em momentos sociais 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.1.2 
% de jovens que diz ser convidado para atividades da 

sua família alargada 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.2.1 

% de crianças e jovens que tem amigos com quem 

brinca/joga/ faz alguma atividade em conjunto na sua 

casa ou na casa deles 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.2.2 
% de crianças e jovens que passa algum tempo com 

membros da família alargada ou amigos da família 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.2.3 
% de jovens que refere ser convidado para festas de 

colegas e amigos 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.2.4 
% de alunos em TVA que refere ter amigos no local de 

estágio 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.2.5 

% de alunos que declara ter a possibilidade e a 

liberdade para aceder à internet e redes sociais 

(Facebook ou outras) 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.5.IJ.3.1 % de alunos que refere ter um namoro assumido 
Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 6 

IPI, CRI A pessoa participa na vida social e cívica e tem papéis sociais valorizados 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.6.IJ.1.1 
% de famílias que acompanham os filhos a festas, 

eventos desportivos, culturais etc. 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.6.IJ.2.1 

% de crianças e jovens que frequenta, pelo menos 

uma vez por semana, uma atividade na comunidade 

(atividades desportivas, culturais ou lúdicas) 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.6.IJ.3.1 % de crianças cuja família tem transporte próprio. Resposta sim ou não QS Famílias  
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.6.IJ.3.2 % de alunos que usa o transporte escolar Resposta sim ou não QS Famílias  
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.6.IJ.3.3 
% de alunos que, precisando, tem os produtos de 

apoio necessários à sua mobilidade 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.6.IJ.4.1 
% de alunos que participam em clubes dentro da 

escola 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 7 

IPI, CRI Realiza atividades diárias significativas incluindo ter um trabalho 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.7.IJ.1.1 
% de famílias que se dizem satisfeitas com as 

atividades diárias do seu filho 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.7.IJ.1.2 
% de alunos que tem expetativas que estão alinhadas 

com as expetativas da sua família 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.7.IJ.1.3 
% de alunos que falam com orgulho das coisas que 

fazem na escola 

São positivos as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.7.IJ.1.4 
% de alunos que contribui com sugestões positivas 

para o seu PEI ou PIT 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 

A.7.IJ.1.5 
% de alunos que se declara satisfeito com as 

oportunidades de participação no seu PEI ou PIT 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.7.IJ.2.1 

% de crianças em idade de Jardim de Infância que 

mostra gostar de ajudar as educadoras, pessoal não 

docente e os colegas. 

Só se consideram crianças com apoios diretos 
Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.7.IJ.2.2 
% de alunos que mostra gostar de ajudar os 

professores, pessoal não docente e os colegas. 
Só se consideram alunos com apoios diretos 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 
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ÁREA 
DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 8 

IPI, CRI Gozar de boa qualidade de vida e bem-estar e sentir contentamento interior 

 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.8.IJ.1.1 
% de alunos que declara: “viver em paz e ter uma vida 

calma” 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.8.IJ.1.2 

% de famílias que precisaram de algum apoio 

estruturado para lidar com dificuldades relacionais 

(apoio social, psicológico, medidas de proteção) 

Só se consideram crianças e jovens com apoios 

diretos, com quem se realizou um plano de apoio 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.8.IJ.2.1 
% de famílias que declara: “viver em paz e ter uma 

vida calma” 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.8.IJ.2.2 % de alunos que diz satisfeito com a sua vida 
Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.8.IJ.3.1 
% de famílias que afirmam ter  dinheiro suficiente 

para satisfazer as suas necessidades. 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.8.IJ.3.2 

% de famílias que recebem algum apoio social para 

satisfazer necessidades básicas (RSI, sub. 

Desemprego). 

Só se consideram crianças e jovens com apoios 

diretos 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.8.IJ.3.3 
% de alunos que dispõe de dinheiro de bolso para 

gastos pessoais e o pode gastar livremente 

Num questionário com uma escala de 1-5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS Alunos 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.8.IJ.3.4 
% de alunos que tem um porta-moedas e é capaz de 

gerir pequenas quantias de dinheiro 

São positivas as respostas de nível 3 e 4 neste item da 

LVI 

Lista de verificação da 

inclusão (feito em conjunto 

com os professores) 

Anual - Relatório de Atividades -  coordenador/a 
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A 
Resultados Pessoais (Outcomes) 
Indicadores, Métrica, Forma de Recolha e Monitorização 

 
 

ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 1 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Sente Integridade Corporal e tem a melhor saúde possível 

 
CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.1.AD.1.1 
% de pessoas, cuja apresentação pessoal é adequada 

ao seu contexto de vida. 

Resposta sim ou não 

Positivas são as pessoas que na opinião da equipa 

tenham uma apresentação adequada. 

Observação e avaliação da 

equipa no final do ano 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.1.AD.1.2 
% de pessoas que afirma ter cuidado com a sua 

alimentação 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.1.AD.2.1 
Média de Horas de formação/formando perdidas por 

motivo de doença 

Somatório de horas perdidas por motivo de doença a 

dividir pelo nº de formandos 
Dado é recolhido pela equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.1.AD.2.2 
Média de dias de trabalho perdidas por motivo de 

doença pelos trabalhadores em EAMA. 

Somatório de dias de trabalho perdidos por baixa 

médica a dividir pelo total 

Dado é recolhido pela equipa 

junto das empresas e das 

pessoas 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.1.AD.2.3 
Média de dias de falta por pessoa apoiada por 

motivos de doença 

Somatório de dias de falta por motivo de doença a 

dividir pelo nº pessoas apoiadas 

Dado recolhido pelas Folha 

de presenças mensal 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.1.AD.2.4 % de pessoas que referem ter uma boa saúde 
Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.1.AD.2.5 
% de pessoas que toma medicação regular para 

doença crónica 
Resposta sim ou não 

Perguntar em entrevista às 

pessoas ou famílias 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 

avaliação individual final do ano - reunião de 

equipa 

A.1.AD.3.1 

% de pessoas que faz exercício físico regular (1 v/ por 

semana) incluindo caminhadas com o mínimo de 30 

min 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 

 

QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.1.AD.3.2 % de pessoas com peso dentro de padrões saudáveis 

Resposta sim ou não 

Negativos são as pessoas que na opinião da equipa 

possa ser considerada obesas 

Observação e avaliação  da 

equipa na reunião final ano 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.1.AD.4.1 
% de pessoas apoiadas que se diz satisfeita com os 

cuidados de saúde a que têm acesso 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 

 

QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.1.AD.4.2 
% de pessoas apoiadas que pede ajuda para aceder a 

cuidados se saúde primários 

Nº de pessoas (ou suas famílias) que pediram algum 

acompanhamento a consultas ou tratamentos, etc 

sobre o total da unidade 

Dado recolhido dos registos 

de acompanhamentos 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 2 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Sente-se segura e livre de abusos, vivendo na sua própria casa na comunidade. 

 
CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.2.AD.1.1 
% de pessoas que afirma ter pessoas a quem recorrer 
quando sente medo de alguma coisa 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.1.2 
% de pessoas que afirma sentir-se seguro no seu 
estágio/ trabalho/ ESP 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.1.3 
% de pessoas que afirma sentir-se seguro nas 
atividades da ASSOL 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.2.1 
 

% de pessoas que declara sentir-se respeitado nas 
suas escolhas e opiniões 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.2.2 
% de pessoas que se sente tratado com respeito pelos 
chefes ou colegas no local de formação / trabalho/ESP 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.2.3 % de pessoas que afirma conhecer os seus direitos 
Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.2.4 
Nº de pessoas que precisaram de proteção judicial de 
algum tipo 

Nº de pessoas no regime maior acompanhado e 
pessoas que por alguma razão recorreram a apoio 
judicial 

Dado a recolher nos registos 
de trabalho 

Anual - Preenchimento da ficha de registo 
avaliação individual final do ano - reunião de 
equipa 

A.2.AD.3.1 
 

% de pessoas que confia que os técnicos guardam 
segredo sobre a sua vida e dados pessoais 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.3.2 % de pessoas que afirma sentir confiança no futuro 
Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.3.3 
% de pessoas que diz sentir que a apoiam e 
incentivam a fazer escolhas de forma autónoma e 
responsável 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.3.4 
% de pessoas que se declara satisfeita e segura na 
casa e no lugar onde moram 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.3.5 % de pessoas que afirma ter amigos em quem confia 
Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

QS -Pessoas Apoiadas 
Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 

A.2.AD.4.1 
% de pessoas que vive em casa própria (comprada ou 
arrendada) com condições de habitabilidade 
adequada ao agregado familiar 

Resposta sim ou não 
Negativos são as habitações que na opinião da equipa 
não têm condições mínimas 

Dados recolhidos nos 
contactos com a pessoa e a 
família 

Anual - Preenchimento da ficha 
de registo avaliação individual final do ano -
 reunião de equipa  

A.2.AD.4.2 
Número de pessoas com limitações motoras que têm 
uma casa adaptada 

Positivos as habitações que foram adaptadas rampas, 
dimensões, elevador, etc. 

Dados recolhidos nos 
contactos com a pessoa e a 
família 

Anual - Preenchimento da ficha 
de registo avaliação individual final do ano -
 reunião de equipa  

A.2.AD.5.1 
% de pessoas que tem um quarto ou espaço próprio 
em casa 

Resposta sim ou não 
Dados recolhidos nos 
contactos com a pessoa e a 
família 

Anual - Preenchimento da ficha 
de registo avaliação individual final do ano -
 reunião de equipa  

A.2.AD.5.2 
% de pessoas que diz poder contactar livremente por 
telefone, email ou outro meio, as pessoas de quem 
gosta 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 
positivos os resultados 4 e 5 

 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 
satisfação - coordenador/a 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 3 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Sente-se valorizado e tem oportunidades de desenvolvimento pessoal e de preencher as suas aspirações 

 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.3.AD.1.1 
% de pessoas que reconhece ter algum talento ou que 

é boa a fazer alguma coisa 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/a 

A.3.AD.2.1 

% de pessoas que tem um hobby (uma ocupação ativa 

dos tempos livres, agradável e regular): ler, trabalhos 

manuais, tocar música, puzzles, fazer fotografias, 

pintar, jardinagem … 

Resposta sim ou não 

 

Observação da equipa ou 

entrevista à pessoa ou 

família 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.3.AD.3.1 

% de formandos que, cumpriram as horas de 

formação (longa duração) necessárias para ter 

certificado 

Formandos que obtiveram certificação sobre o total 
Relatório de Execução Física 

da Ação 

Anual  

Coordenador/a 

A.3.AD.3.2 
% de pessoas que afirma ter oportunidade de 

aprender coisas novas 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.3.AD.3.3 Habilitações académicas na entrada da formação 

Média da habilitação dos formandos entrados no ano. 

Atribui-se na admissão um nível 

I – 2º ciclo ou inferior 

II – 3º ciclo (aprovação) 

III – 12º ano (com aprovação) 

IV – 12º com dupla certificação 

V – Frequência ensino superior 

Dado a recolher na Ficha de 

Identificação e Caraterização 

 

Anual – Dado tratado no Relatório de Atividades  

A.3.AD.3.4 
% de trabalhadores (EAMA) que fizeram formação 

contínua proporcionada pelo empregador 

Resposta sim ou não 

 

Entrevista à pessoa ou 

empresa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.3.AD.3.5 

% de trabalhadores (EAMA) que fez alguma formação 

estruturada em áreas não relacionadas com a 

atividade profissional 

Resposta sim ou não 

 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.3.AD.4.1 
% de formandos que se dizem satisfeitos com as 

possibilidades de escolha da área formativa 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.3.AD.4.2 

% de formandos que à saída da formação tiveram 

proposta de integração profissional (contrato, CEI, 

estágios) 

Nº de formandos que terminaram a formação no ano 

e tinham propostas de integração profissional 

(contrato, CEI, estágios) sobre o total. 

Dados da avaliação final 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.3.AD.4.3 
% de pessoas apoiadas que considera que a ASSOL 

está a ajudá-las a alcançarem os seus sonhos 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.3.AD.4.4 
% de pessoas que afirma, que tem oportunidade de 

mostrar as suas capacidades 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 4 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Pode fazer escolhas e ter controlo na sua vida de cada dia 

 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.4.AD.1.1 
% de pessoas que afirma que a formação, trabalho ou 

ESP as ajudou a organizar as suas rotinas diárias. 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.4.AD.2.1 

% de pessoas que afirma ser fã de um desporto, estilo 

musical, estilo de dança ou adepto de um clube 

desportivo 

Resposta sim ou não 

 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.4.AD.3.1 
% de pessoas que diz poder decidir a hora a que se 

deita 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.4.AD.3.2 
% de pessoas que diz poder escolher os programas de 

televisão que vê 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.4.AD.3.3 
% de pessoas que afirma poder escolher a roupa que 

veste 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.4.AD.4.1 
% de pessoas que afirma ter tomado uma decisão 

importante para a sua vida no último ano 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.4.AD.4.2 
% de pessoas que dispõe de dinheiro de bolso para 

gastos pessoais e pode gastá-lo livremente 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.4.AD.5.1 % de pessoas que vive com os seus pais 
Resposta sim ou não 

 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa  

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.4.AD.6.1 

 

 

Nº de pessoas que vive sozinha e gere 

autonomamente a sua vida doméstica 

Resposta sim ou não 

 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.4.AD.6.2 
N º de pessoas que vive sozinha e beneficia de apoio 

domiciliário 

Contam-se as pessoas que vivem sozinhas com apoio 

domiciliário 

 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.4.AD.6.3 

% de pessoas trabalhadores EAMA que contribui, de 

forma regular e planeada) para o pagamento das 

despesas do agregado familiar 

Resposta sim ou não 

São positivas as pessoas que têm um esquema para 

contribuir regularmente 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.4.AD.6.4 
% de pessoas que dizem terem tarefas definidas em 

sua casa 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 5 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Tem um sentimento de pertença e relacionamentos pessoais significativos 

 
 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.5.AD.1.1 
% de pessoas que acompanha a sua família em 

situações sociais 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Famílias 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.5.AD.1.2 
% e de pessoas que diz ser convidado por colegas, 

amigos ou familiares para atividades diversas 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.5.AD.2.1 
% de pessoas que referem ter amigos nos locais de 

formação, de trabalho ou ESP 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.5.AD.2.2 

% de pessoas que referem ter amigos fora da ASSOL e 

também fora dos locais de formação, de trabalho ou 

ESP 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.5.AD.3.1 
% de pessoas que vive com um companheiro(a) 

(amigos, namorados, cônjuges) 
Resposta sim ou não 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.5.AD.3.2 
% de pessoas que têm filhos e assume alguma 

responsabilidade na sua educação e cuidado 
Resposta sim ou não 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.5.AD.3.3 % de pessoas que assume ter um namoro Resposta sim ou não 
Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 6 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Participa na vida social e cívica e tem papéis sociais valorizados 

 
 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.6.AD.1.1 
% das pessoas que participa em celebrações religiosas 

de que gosta ou noutras atividades cívicas. 
Resposta sim ou não 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.1.2 
% de pessoas que afirma poder frequentar cafés, 

restaurantes, lojas quando o pretende fazer 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.6.AD.2.1 
% de pessoas que dizem ser filiadas em alguma 

organização cultural ou recreativa 
Resposta sim ou não 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.2.2 

% de pessoas apoiadas, em situação de emprego, no 

CRQE que participaram nos encontros ou atividades 

culturais e recreativas organizadas pela ASSOL 

Positivas as pessoas com presença registada nos 

eventos 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.3.1 

Nº de pessoas que usa transporte próprio (carro, 

bicicleta ou moto ciclo) para as atividades ou para ir 

trabalhar 

Resposta sim ou não 

Avaliação da equipa 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.3.2 
% de pessoas que usa o transporte público para as 

atividades ou ir trabalhar (carreiras regulares) 

Resposta sim ou não 

Avaliação da equipa 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.3.3 Nº de pessoas que tem carta de condução 
Resposta sim ou não 

Avaliação da equipa 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.3.4 
Nº de pessoas que se desloca de forma autónoma e 

independente a pé na comunidade. 

Resposta sim ou não 

Avaliação da equipa 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.3.5 

Nº de pessoas, que precisando de cadeiras de rodas 

para se deslocar são autónomas com cadeira manual 

ou elétrica 

Resposta sim ou não 

Avaliação da equipa 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.6.AD.4.1 

% de pessoas que diz que costuma colaborar em 

atividades das suas terras: associações, clubes, festas 

ou outros 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 7 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Realiza atividades diárias significativas incluindo ter um trabalho 

 
 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.7.AD.1.1 
% de pessoas que diz que no seu dia a dia faz as 

atividades de que gosta 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.7.AD.2.1 % de pessoas que declara gostar de ajudar os outros 
Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.7.AD.2.2 
N de pessoas que tem a responsabilidade de fazer 

companhia aos seus pais já idosos 

Resposta sim ou não 

Avaliação da equipa 

Entrevista à pessoa ou 

observação da equipa 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.7.AD.3.1 
% de formandos que se declara satisfeito com as 

atividades da formação 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.7.AD.3.2 
% de formandos que diz gostar muito da formação em 

contexto de trabalho 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.7.AD.3.3 
% de pessoas que conseguiram alguma resposta 

formativa ou laboral após IAOQE 
Resposta sim ou não 

Dado retirado co relatório do 

processo individual 

Anual – Dado a tratar no Relatório de Atividades 

do Centro de Recursos  

A.7.AD.3.4 
% de pessoas que conseguiram CEI+, estágio de 

inserção ou emprego após ação de Apoio à Colocação 
Resposta sim ou não 

Dado retirado co relatório do 

processo individual 

Anual - Relatório de Atividades do Centro de 

Recursos  

A.7.AD.3.5 
% de pessoas em Pós-Colocação, que conseguiram 

manutenção ou renovação do contrato de trabalho. 
Resposta sim ou não 

Dado retirado co relatório do 

processo individual 

Anual - Relatório de Atividades do Centro de 

Recursos  

A.7.AD.3.6 
Nº de pessoas em situações de emprego apoiado 

(EAMA e em Enclaves emprego protegido) 
Resposta sim ou não 

Dado retirado co relatório do 

processo individual 

Anual - Relatório de Atividades do Centro de 

Recursos  

A.7.AD.3.7 
% de pessoas que tinha ESP no ano anterior e lhe deu 

continuidade 
Resposta sim ou não 

Dado a retirar do Acordo de 

Apoio 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.7.AD.3.8 % de pessoas que faz uma ESP autonomamente 

Nº de pessoas que realiza ESP autonomamente sobre 

o total da unidade (no caso de também ter ESP 

acompanhada conta só neste indicador) 

Dado a retirar do Acordo de 

Apoio 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.7.AD.3.9 
% de pessoas que faz uma ESP integrada num grupo e 

acompanhado por técnico. 

Nº de pessoas que realiza ESP em grupos 

acompanhados por técnico sobre o total da unidade 

Dado a retirar do Acordo de 

Apoio 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  
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ÁREA 
DE ADULTOS 

Resultado Pessoal (Outcome) Nº 8 

FP, CRQE, CAO, GAPRIC, 
FORUM e USO, AR, SAF 

Goza de boa qualidade de vida e bem-estar e sentir contentamento interior 

 
 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

A.8.AD.1.1 % de pessoas que refere ser feliz e gostar da sua vida 
Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.8.AD.1.2 

% de pessoas que precisam de algum apoio para lidar 

com dificuldades relacionais (apoio social, psicológico, 

psiquiátrico). 

Nº de pessoas com acompanhamentos estruturados 

sobre o total da unidade 

Dados a retirar dos registos 

de trabalho 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  

A.8.AD.2.1 

% de pessoas que apresentam uma satisfação com a 

vida dentro ou acima da média, medido pelo 

questionário “SWLS” 

Fazer em cada ano uma amostra de 10 pessoas por 

unidade na FP e CR ou 6 em cada CAO, FSO, USO e 

GAPRIC 

Aplicação do questionário 

SWLS 
Anual – Iniciativa do Conselho Técnico  

A.8.AD.2.2 
% de pessoas apoiadas que diz estar feliz por ter um 

trabalho, estágio de formação ou ESP 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 
QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.8.AD.3.1 
% de pessoas que diz ter recursos económicos 

adequados às suas necessidades 

Num questionário com uma escala de 1 a 5, são 

positivos os resultados 4 e 5 

 

QS -Pessoas Apoiadas 

Anual - aplicação e tratamento do questionário de 

satisfação - coordenador/ 

A.8.AD.3.2 

% de pessoas que recebe gratificação na ESP ou bolsa 

de formação e usa esse dinheiro para “alguns luxos 

pessoais” 

Resposta sim ou não 

Observação da equipa e 

entrevista à pessoa ou 

família 

Anual - Preenchimento da ficha 

de registo avaliação individual final do ano -

 reunião de equipa  
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B 
Resultados Organizacionais (outputs) 
Indicadores, Métrica, Forma de Recolha e Monitorização 

 
 

CÓDIGO INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA 
 

MONITORIZAÇÃO 
 

B.1.1 
Apoios e acompanhamentos em serviços e cuidados 

de saúde 

Somatório dos acompanhamentos realizados nas 

várias unidades e registados nos registos de 

atividades 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.1.2 
Horas de atividades físicas semanais prevista no 

horário (CAO e USO) 

Somatório das horas semanais previstas no horário de 

cada unidade  
Horário das atividades 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.2.1 

% de alunos que beneficiaram de apoios regulares do 

CRI fora da sala de aula ou sala de apoio (espaços 

comuns da escola e saídas à comunidade) 

Número de alunos que beneficiaram desses apoios 

sobre o total de alunos apoiados pelo CRI 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades do CRI 

B.2.2 

Nº de ações de acompanhamento a famílias ou 

pessoas que precisaram de proteção judicial de algum 

tipo.  

Somatório dos acompanhamentos em situações de 

negligência, maus tratos, abusos ou violência 

incluindo a mediação com tribunais e CPCJ 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.2.3 
Nº de processos de maior acompanhado – em que a 

ASSOL foi interveniente 
Somatório  

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.2.4 

Nº de ações de acompanhamento de famílias e 

pessoas junto das autarquias ou serviços para 

melhoria das condições das habitações 

Somatório 
Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.3.1 
% dos apoios semanais do CRI dados dentro da sala de 

aula da turma  

Somatório das horas de apoio realizadas dentro da 

sala de aula, sobre o total das horas de apoio direto 

da equipa CRI 

Dados a retirar dos horários dos 

técnicos  

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades do CRI 

B.3.2 Nº de alunos que realiza estágio de TVA 
Somatório dos alunos em TVA em todos os 

agrupamentos de escolas do CRI 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades do CRI 

B.3.3 
Nº de parcerias com empresas e outros 

empregadores 

Somatório dos protocolos formalizadas com empresas 

e empregadores para estágios, ESP ou emprego 

Contagem dos protocolos por 

unidade  

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.3.4 Nº de horas de formação inicial previstas  Horas aprovadas pelo IEFP em candidatura  Dado a retirar da candidatura  
Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.3.5 Grau de realização das horas de formação previstas  Execução física das ações  
Dado a retirar do pedido do pedido 

de saldo final  

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.3.6 

Número de atividades de lazer/cultura ou recreio fora 

do horário normal das atividades organizadas pela 

ASSOL  

Somatório de atividades como, saídas ao fim do dia 

ou fim de semana, para recreação acompanhadas por 

técnico ou voluntário. 

Registos de atividade dos técnicos  
Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.4.1 
Nº de PEI em que a família e o aluno foram chamados 

para reuniões com a finalidade de negociar os apoios 

Somatório dos PEI dos alunos em que a família e o 

aluno foram chamados para reuniões com a finalidade 

de negociar os apoios em todos os agrupamentos de 

escolas da área do CRI 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades do CRI 
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B.4.2 

% de PEI em que a equipa do CRI teve uma 

participação ativa na negociação com o aluno e sua 

família 

Somatório dos PEI em que a equipa do CRI teve uma 

participação ativa na negociação com o aluno e sua 

família sobre o total de alunos com PEI no conjunto 

dos agrupamentos de escolas da área do CRI 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades do CRI 

B.4.3 

% das pessoas apoiadas que participaram na 

negociação do seu Acordo de Apoio dando sugestões 

de alteração das suas atividades relativamente ao ano 

anterior 

Pessoas que participaram na negociação do seu 

Acordo de Apoio contribuindo com sugestões sobre o 

total das pessoas da unidade  

Contribuíram 

CAO/FSO/USO/GAPRIC e AR 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.5.1 
% de pessoas que realizam atividades em conjunto 

com pessoas que não são pagas para isso 

Somatório das pessoas que realizam, estágios, ESP, 

emprego, ou realizam atividades regulares na 

comunidade sobre o total  

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.6.1 

Nº de ações de mediação com serviços e organizações 

da comunidade para promover a participação de 

pessoas em atividades desportivas ou culturais em 

eventos dessas organizações 

Somatório dos acompanhamentos realizados nas 

várias unidades e registados nos registos de 

atividades 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.6.2 
Nº de pessoas a quem a ASSOL assegura transporte 

para aceder aos apoios 

Somatório das pessoas que dependem do transporte 

da ASSOL para as atividades ou para acesso aos 

serviços 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.7.1 Nº de novos contratos EAMA celebrados no ano Somatório Dados no processo individual 
Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.7.2 
Nº de pessoas apoiadas no CAO/GAPRIC/ FORUM e 

USO que fazem ESP autónoma  
Somatório 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.8.1 

Nº de ações de acompanhamento de famílias e 

pessoas junto das autarquias ou serviços para 

melhoria da situação económica  

Somatório dos acompanhamentos junto de 

autarquias ou serviços para melhoria da situação 

ecomómica 

Dados a retirar das Fichas de 

avaliação individual de final de ano 

Anual – Dados a tratar do Relatório de 

Atividades da unidade 

B.8.2 
Conseguir que pelo menos 85% das apoiadas (adultas) 

se declara feliz com a sua vida  

Média dos resultados no QS das pessoas apoiadas no 

Indicador A.8.AD.1.1 

Dados a tratar pelo Conselho 

Técnico  
Anual - Relatório da Atividades da ASSOL 

B.9.1 % de associados satisfeitos com a atividade da ASSOL  

Percentagem de associados presentes na AG que 

votam favoravelmente o relatório de atividades e as 

contas  

Ata da Assembleia Geral  
Anual – Diretor executivo 

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.9.2 
% de pessoas apoiadas satisfeitas com os apoios da 

ASSOL 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das várias unidades – numa escala de 1 a 5, são 

positivas as respostas 4 e 5 

Q S Pessoas  

Apoiadas 

Anual 

Dados a tratar pelo Conselho Técnico 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 
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B.9.3 
% de famílias de pessoas apoiadas satisfeitas com os 

apoios da ASSOL 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das famílias das várias unidades -   numa escala de 1 a 

5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

Q S  Famílias 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.9.4 % de parceiros satisfeitos     

Somatório dos parceiros ativos no ano que renovaram 

a parceria mais os que afirmaram pretender renovar, 

mas não houve interesse da ASSOL nisso. Sobre o 

total de parcerias. (Taxa de renovação dessas 

parcerias). 

Ficha de avaliação da parceria pelos 

parceiros  

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

 

B.9.5 
Assegurar a conformidade dos serviços do com as 

orientações dos financiadores  

Nº de não conformidades referidas em visitas de 

acompanhamento segurança social cooperação 
Relatórios de auditorias  

Anual  

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.9.6 
Taxa de cumprimento das metas de realização 

contratadas com os financiadores (FP e CRQE) 
Metas previstas sobre o volume realizado  

Comparação da candidatura com a 

execução 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades da Formação Profissional e do 

CRE 

B.10.1 
% de candidatos elegíveis para apoios que ficaram em 

lista de espera (CAO, FSO e GAPRIC) 
Total de candidatos elegíveis sobre o nº de admitidos Relatório de atividades da unidade  

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das unidades 

B.10.2 
% de famílias satisfeitas com o tempo de espera para 

início do apoio 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das famílias das várias unidades -   numa escala de 1 a 

5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS famílias 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.11.1 

% de pessoas apoiadas que se declara satisfeita com a 

resposta que os serviços recebidos dão às suas 

necessidades 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das pessoas apoiadas das várias unidades -   numa 

escala de 1 a 5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS Pessoas apoiadas  

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades.  

B.11.2 
% famílias satisfeitas com o conjunto de serviços e 

apoios que o seu familiar recebe 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das famílias das várias unidades -   numa escala de 1 a 

5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS famílias 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.11.3 

% de famílias das pessoas apoiadas que diz que o 

apoio da ASSOL  torna mais fácil à família lidar com as 

dificuldades do seu familiar apoiado pela ASSOL 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das famílias das várias unidades -   numa escala de 1 a 

5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS famílias 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 
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B.12.1 
% de famílias satisfeitas com a informação recebida 

da ASSOL 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das famílias das várias unidades -   numa escala de 1 a 

5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS famílias 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.12.2 
% de pessoas apoiadas satisfeitas com a informação 

recebida da ASSOL 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das pessoas apoiadas das várias unidades -   numa 

escala de 1 a 5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS Pessoas apoiadas 

 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.12.3 
% de colaboradores satisfeitos com a informação 

recebida da ASSOL 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

dos trabalhadores -   numa escala de 1 a 5, são 

positivas as respostas 4 e 5 

QS trabalhadores  
Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL  

B.12.4 Nº de notícias sobre a ASSOL nas média tradicionais   
Somatório das notícias publicadas na imprensa, rádio 

e TV  
Dossier de arquivo 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.12.5 
O melhor nº de visualizações conseguida por uma 

publicação da ASSOL nas redes sociais 

Publicação no Facebook ou rede redes sociais 

similares, etc.) com mais visualizações 
Registo eletrónico 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

B.13.1 Nº de horas realizadas por voluntários. 
Somatório de horas realizadas por voluntários por 

unidade 
Relatório de atividades da unidade 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.14.1 
EBITDA - Resultados antes de impostos e 

depreciações 
Formula oficial  

Dados do Relatório de Contas 

 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

B.14.2 Taxa de execução do orçamento  Considerar apenas as receitas. 
Dados do Relatório de Contas 

 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

B.14.3 
Resultado na Escala de Eficácia e Eficiência 

Organizacional (OEES) 

Aplicada uma vez em cada ciclo de renovação da 

certificação EQUASS 

Em reunião conjunta do Conselho Técnico e Direção 

Formulário da Escala  
Trienal -  

Ata da reunião do Conselho Técnico 

B.15.1 Nº total de parcerias ativas no ano Somatório das parcerias por unidade  Relatório de atividades da unidade 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.15.2 Nº de Parcerias para partilhas de conhecimento  

Somatório de parcerias (ex: Grupo Nacional da 

Pedagogia da Interdependência + grupo 

benchmarking da formem Gentle Teaching 

Internacional) 

Dado a recolhe pelo Conselho 

Técnico / Ata da reunião  

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.15.3 
Nº de atividades realizadas a pedido de instituições 

universitárias por colaboradores da ASSOL  

Somatório de participações, nomeadamente, em 

aulas, seminários, arguência de teses. 

Dado a recolher pelo Conselho 

Técnico / Ata da reunião 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 
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B.15.4 

Nº de pedidos feitos por outras organizações locais 

para a ASSOL ser parceira ou participante nas suas 

atividades 

Por exemplo: animação da festa de carnaval pelo 

grupo de bombos, dinamização de atividades de 

Boccia a pedido 

Relatório de atividades da unidade 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.16.1 
Melhorias na separação/reciclagem dos resíduos 

produzidos 
Análise descritiva feita por cada unidade Relatório de atividades da unidade 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.16.2 Ganhos de eficiência energética  
Análise comparativa dos consumos com os anos 

anteriores  
Relatório de Gestão 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

B.17.1 Nº de organizações em que a ASSOL é filiada  
Nº de organizações (consideram-se estruturas tipo 

federativo) 
Diretor Executivo 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

B.17.2 

Nº de participações em reuniões de trabalho 

organismos da comunidade onde ASSOL está 

representada 

Somatório das participações em Conselhos Municipais 

de vário tipo, CLAS, CPCJ, Conselhos Gerais de 

Agrupamentos de Escolas, etc. 

Registo das representações 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.18.1 
% do orçamento dos recursos humanos alocada às 

atividades de apoio direto às pessoas apoiadas 

Gastos com colaboradores afetos às atividades 

(excluem-se serviços, administrativos) sobre o total. 
Relatório de Gestão 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

B.18.2 

Total de Kms realizados por viaturas da ASSOL para 

transporte de pessoas apoiadas e deslocação dos 

técnicos 

Somatório dos registos mensais de cada viatura  Serviços Administrativos 

Anual 

 Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.19.1 
% famílias satisfeitas com as competências dos 

profissionais com quem interagem  

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das famílias das várias unidades -   numa escala de 1 a 

5, são positivas as respostas 4 e 5 

QS famílias 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.19.2 
% pessoas apoiadas satisfeitas com as competências 

dos profissionais que as apoiam. 

Média dos resultados dos questionários de satisfação 

das pessoas apoiadas das várias unidades -   numa 

escala de 1 a 5, são positivas as respostas 4 e 5 

 

QS Pessoas apoiadas 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL assume 

a média dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.19.3 Manter uma cultura organizacional saudável  

Resultados globais positivos no Questionário da 

Cultura Organizacional desenvolvido por (Guus van 

Beek EQUASS),  a aplicar uma vez em cada ciclo de 

renovação da certificação EQUASS a todos os 

trabalhadores da ASSOL 

Formulário do questionário 

A aplicar pelo Conselho Técnico 

Trienal  

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.19. 4 
Média de horas de formação realizadas por 

trabalhador no ano 

Somatório de horas de formação registadas no IR – 

Registo de ações de formação sobre o nº de 

trabalhadores  

Registos de Ações de Formação 
Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 
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B.19. 5 
% de trabalhadores satisfeitos com as oportunidades 

de formação e desenvolvimento profissional 

Somatório dos trabalhadores que no QS se declaram 

satisfeitos, neste item. 

Num questionário com a escala de 1 a 5, são positivas 

as respostas 4 e 5 

QS  

trabalhadores 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.19. 6 

% de trabalhadores que afirma que pertencer à ASSOL 

é motivo de orgulho 

  

 

Somatório dos trabalhadores que no QS se declaram 

satisfeitos, neste item.  

Num questionário com a escala de 1 a 5, são positivas 

as respostas 4 e 5 

QS 

Trabalhadores  

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.19. 7 
% de trabalhadores que declara sentir-se identificado 

com os valores da ASSOL 

Somatório dos trabalhadores que no QS se declaram 

satisfeitos, neste item.  

Num questionário com a escala de 1 a 5, são positivas 

as respostas 4 e 5 

QS Trabalhadores  

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.19.8 
% de trabalhadores que se diz satisfeito salários e 

carreiras 

Somatório dos trabalhadores que no QS se declaram 

satisfeitos, neste item.  

Num questionário com a escala de 1 a 5, são positivas 

as respostas 4 e 5 

QS 

Trabalhadores 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.19.9 Taxa de absentismo 
Formula legal estabelecida para a elaboração do 

Relatório Único 

Relatório Único Elaborado pelo 

Serviços Administrativos 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.19.10 
Média da avaliação de desempenho dos 

trabalhadores  

O somatório das classificações atribuídas na avaliação 

a  cada item dos AARI sobre o total de items avaliados 

Acordo de atribuição de 

responsabilidades- avaliação de 

desempenho 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.19.11 

Desempenho dos colaboradores no objetivo: 

coerência da linguagem e postura com a Pedagogia da 

Interdependência. 

O somatório das classificações atribuídas na avaliação 

no item dos AARI manter com as pessoas apoiadas e 

com os colegas um relacionamento coerente  

Pedagogia da Interdependia sobre o nº de 

trabalhadores avaliados  

Acordo de atribuição de 

responsabilidades- avaliação de 

desempenho 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

 

B.20.1 Nº acidentes de trabalho comunicados ao seguro Somatório das participações 
Informação a recolher pelos 

Serviços administrativos 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.20.2 
Nº de acidentes com formandos comunicados ao 

seguro 
Somatório das participações Dado a recolher pela coordenadora 

Anual 

Relatório de Atividades da Formação 

Profissional  

B.21.1 Novos serviços criados  Análise descritiva da evolução dos serviços no ano  Diretor executivo 
Anual  

Relatório de Atividades da ASSOL 

B.21.2 Nº de ações de melhoria continua realizadas no ano 

Contam-se as ações que foram propostas ao CT e cuja 

realização foi depois verificada pelo CT em reunião 

posterior. 

Dados a retirar das atas do 

Conselho Técnico.  

Anual  

Relatório de Atividades da ASSOL 
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B.21.3 
Nº de novas atividades introduzidas nos acordos de 

apoio 

Somatório de novas atividades incluídas em cada um 

dos Acordos de Apoio 

Dado a tratar no Relatório de 

Atividades de cada unidade 

Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL faz o 

somatório dos dados dos Relatórios de 

Atividades das várias unidades. 

B.21.4 
% de famílias satisfeitas com a capacidade da ASSOL 

inovar nos serviços e nas atividades 

Somatório das famílias que no QS se declaram 

satisfeitos, neste item.  

Num questionário com a escala de 1 a 5, são positivas 

as respostas 4 e 5 

QS famílias 
Anual 

O Relatório de Atividades da ASSOL 

B.21.5 
Grau de concretização das ações previstas no Plano 

de Desenvolvimento da Qualidade para o ano 

O PDQ é elaborado por ciclos da renovação da 

certificação EQUASS prevendo as grandes ações de 

desenvolvimento da qualidade nos 3 anos seguintes 

para superação das oportunidades de melhoria 

sugeridas pela auditoria EQUASS 

O Conselho Técnico avalia 

anualmente o grau de execução do 

PDQ, que fica registada no 

respetivo formulário  

Monitorização anual e avaliação global de 3 

em 3 anos. 

 

 

 

B.21.6 Nº de ações de benchmarking 
Somatório das ações de troca de experiências ou de 

dados. 

Dado recolhido no registos das 

ações 

Anual  

Relatório de Benchmarking 
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C 
Gestão dos Recursos Utilizados (inputs) 
Indicadores, Métrica, Forma de Recolha e Monitorização 

 
 

 
CÓDIGO 

 
INDICADOR MÉTRICA FORMA DE RECOLHA MONITORIZAÇÃO 

C.1.1 Evolução do nº de trabalhadores  

Correspondência do horário do total de trabalhadores 

em Nº horários completos com referência a 31 de 

dezembro do ano sobre o nº do ano anterior  

Serviços administrativos 
Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

C.1.2 
Evolução das qualificações académicas dos 

colaboradores 
Análise qualitativa pelo diretor executivo Diretor executivo 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

C.2.1 Volume do orçamento - receita  
O valor oficial do Orçamento aprovado em 

Assembleia Geral 
Assembleia Geral  

Anual 

Programa de ação para o ano e orçamento  

C.2.2 Evolução do orçamento 
Orçamento do ano sobre o orçamento do ano 

anterior 
Assembleia Geral 

Anual 

Programa de ação para o ano e orçamento 

C.3.1 Nº de viaturas automóveis  
N de viaturas de viaturas disponíveis, em 31 

dezembro, no ano sobre o ano anterior  
Serviços administrativos 

Anual 

Relatório de Atividades da ASSOL 

C.3.2 Gastos em manutenção de viaturas  Valor contabilístico Relatório de Gestão 
Anual 

Relatório de Atividades e contas da ASSOL 

C.3.3 Gasto em novos equipamentos  Valor contabilístico Relatório de Gestão 
Anual 

Relatório de Atividades e contas da ASSOL 

C.3.4 Gasto em obras de manutenção. Valor contabilístico Relatório de Gestão 
Anual 

Relatório de Atividades e contas da ASSOL 
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ESTE MANUAL FOI PAGINADO E ENCADERNADO 
PELA OFICINA DE ENCADERNAÇÃO DO CENTRO ALEXANDRE CORREIA 
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